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 1۷1 ۵۷۳2 7 ناب ۲۲ ۵1و

 ل لو ب۲ 11 1۸۸1414 بر 1 1 (للو 7





 برد ۱۳

 ملق نون نوکس و ای و یبس جنفب ( ف) خیس

 اه ه راپ شت "۲ و هر ارش يزات میج

 هلن اب زین ناتسپ و فو رعم ( (ق ) هفجررب

 كنر ود ينعب ( ف ) ز اب هنیس

 يربت روچ هک هش اب نآ ) ح ) رهت ند رک ه نیس

 ریت سیا هک هنیون هنک میخ دروخ یمیمزب هنر ا هنیپ

 درگ هتیس

 تغل نیا نوییم و لک مابمزسلل اب (ف) یینیس
 تسا ين اي مس

 2 رک 5 5
 ثسا يب أ وذ مان ) تر ) رهترا ویندب

 ث ابس و ی ابرسک و نیس حلب )(ِع 0( شدی

 پومجم هم ۵ اب هیسسد

 تن هک ناثسپ ۶ امریپ رفت ۳ اه

 راه اش هاب شیپ مه هک شواچ(ف]) شوپ هیس

 يم:هایس می هقر ۵ تعاپج نیا هل اریز هنش اب يم

 هنش وب

 مدرم هک تسیرهش مان ( فر) ناشوپهیس

 راه رس لا

 9 0 سا

 اس
 ننش ویم هی اصن"

 عفد هکوهتتوخ تسا يناحير (ف) لینس هیس

 نآ برعم رتسیس دنل برقع رهز

 هنیول ام, لر هس ينعب ( ف) و ۵ رچ هیس

 تشذگ هک مشچ ه ایس لثم (ف) مرذدچ هرس

 , تشذت هک هناخ هایس لثم ( ف ) هناع بس

 روگو ایند ينعب ( ف) تشدحزو هن ات هبس

 تن قک دک تسد ءامس لثه ( ف ) تس د هیس

 لعاب يتعي ( ف ) ی ۵ و۵ هیبس

 هنن اوخ هبصق يز اقي هل اک هب نز ( | ) نز هیبس
 تشذت هک ر اسیس لثم (ف) ر اسهبس

 یمد7 يتعب ( تقا) رس هبدیب
 تشذگ هک راک هایش لثم ( ف )راک ه بس

 لیخب ( قد هساکه یس

 در ی

 هبلغا شجازُم رب ادوس هک يصخش ( ف ) رتعمهیس

 در خأمد للحخ و هنک

 تشذگ هک راک هایسلقم ( با) همان مایس



 لیبس

 زبت لوجم يادو مس رسکی ِك ی

 بارش فرظ زینو تسچودنن پسا ( ف) سس

 دفن اب یم هابس شرسهگ يكنث ( بق ) راسیس

 راویش یمزو ناب ابب یبس ودرهحتقب (فض) بسیس

 ور

 يناث بس نوکسوذ وا مس رسکب " ( نخ ) اکنیرابم

 »۵م یتسچ رب .یفکهي یتسنم هچب تسچ رو یکی

 نا دنديم ينعي (بق) ک اپرا یس

 معفص ت رضح کر ابم

 .يرهش مان يزات ياي سلب  (صا .یاتسیش

 . ترس آ

 وا بس يسکی ( ف ) ور سیس
 .تسیا هلغ مانو راوخ مدنک

 هلثم ( ف) گکسپس
 اغق ریه دش هتشکاط کو, حتغب (ع) طبس

 تساحخرپ تمسنا وغت دوز بر ایهب ,يناوتان زا < داند ]

 ربمخ عالق زا تسا هعلق مانو

 .بوح و زغن ] و جحم يايو مس مسکب ) خمس

 يومو مشيشو دز یمشپش اب (ج) فیس

 يداو رانلو ایرد

 ييفنب يب"آ

 هک کا وس .لثم . یکهن نزوب (ف) کیس .

 يبارش مان ( ف) يكيس

 .ناورو هوش ن اور ر ایسب ب7 حتفل اب ( ع) لیس
 ي» ز اممب یر

 پالیس هک هنی و ار

 ق 3

 هش اب 0

 :توقایدک تسا يتيالو مانمتفلاپ ( ف ) ن دایس

 اب ریس ی
 نآ جو ب۲ ین دش نور یمتعتخب يبرع رد

 ورسخ شیپ 3 نعل نیس

 اب انکر ۵ هچن انچ دنا مسوم يپساپ ما هگ هو تحخا و
 ار وک خم

 وک تیس ل ام مال حتو نیس رسکب ( ف) کلیس

 ین اهتفک زین فاکب لکیس ٍي یو تشرخف

 نآزجو واخ ی

 ۱ 5 تیتر ار تس ۵ ن و

 ناراگ هنگ و نامرجحم ندرت ربراد
 . دین زب ناب ۵ | يب و

 عجتار ]| تسد

 ءرقن سکل ای تسا ییوچ ماد یهس عتفب ( میده
 دنص اخ ای هد دشت( عر مج

 فو عمرسکب ( بل ).ب اییس
 ب انف7 يتعي (ف ) ییشت آ باییس

 هدثم (ف ) رپ نیشت آ بایپس
 مشچ كننا (([) مشچ باییس
 رک وا ونییان (فق) شوکر ۵ باییس

 ی دش دیدپانوشخعی رد (ف ) ندشب اپهس
 تشک را رقبب و

 سلاح مرن هرقن (تق) هنن خوس میس
 ون ءام (ف ) ناجا وص ممس
 مضیو) اوما هدنشک و «دنزگ ( بف ) شکم یس
 .د دننک ح رخ ر ایسب تاک

 لا وما یب اقرسم نادرم ناوج (ق) ناشک دید .

 يالاب هک "هب الک يسر اف فاک عتفب (ف) لک مس

 دنل ام لک هاک

 دپیس ارس ينعيب ( ف )راس هییبس

 ون هام ( ف) ور اوق نچییس
 مهد راپچهام ( ف) نان نیییس

 يلع وب! حب دج ( ع) فیس



 ون ها

 سکل ای تشپ ياه رپ م .عتفل اب (دع) يس ايس

 رخ تشپ هکر م  او

 ۵ ز نمشپنن ای دی هشت و حنفل اب ِ

 يتح رد وزاجعب تسایعف ومعتفل اب (ع) ل اش

 در اد دیفس ماه هک تسا یهامآ و ماد ماخ تسا

 یکسح راحخ مال رسکو یبس متلب ( ف ) حل اس

 کنی ول ار

 يلاوح م د تسا یه وک بس متقب ( ف ) م ایییب

 دشیم رادوین نآ هاچزآ عنقس » ام هکبتشخن

 رسسکل اب ( تف ) .کسمایس

 هنتشک اروا ن ۳ | ءب د هک تنش وه

 ی ۵۷ ترصومک رح ان

 7 اس
 هچیب

 هرکه اب ۲تاسا قرش مد )درک شحخز ایس

 شواهس

م (ف ) ج امتیف
 تور

 ! نآ دنز رف هکین يقعي ( سف ۱ ناتسپ هایش

 دربیب د ءز ده درمش دکا :لقلم رش و دنیزل

 .عرمزا يعوئو بوبصم ( اقر مشچ هایش

( اف ) هناخ ادیب
ق يیب هناحو هناح دلب 

 .تنب

 2یبحو

نعب (فق) اثییب هد ج ایس
یب تن اک اوو او لیضب ي

 ۱ اهم

 -دنیوگ ین هساک هیسو

 ملاظورجافو فساف (ف ) هساکر 7

 هلقم (ف) يراکمابس
 .تشذلدکر اکو ءایس لشم (ف ) هج اکر ایوب

 9 میلت و ایس

 ی بد (یییق ان بلاک يا

 همان (ف ) دیماان و اه
 راک هنکلاپها

 هش اب ه دلش هایم او

 تایپ
 به

 ۵ یبو تحخب دب (ف)

 و شخب حتفلاب ( ع ) بیس

 بسی دل یآ

 0 عدبيومو ناسحا

 رس
 رسلاب و هاب راچ یتفر باتتش و بآ نهش نآ ورو

 تسا يوج

 نرخ غنی دوقیعا ( هک ا) (سژبیفب
 دروخر ایخ لثم هویم ( ف) یکاخبیس

 هنر یاتسلیر و اه هناریور د ذک هزم ح)ت

 یوم ي زات میجو نمس حتی ( ف ) طبس

 نوسويسراف ممجو یبسرسکی ( ف ) هنقکیس

 رد ودامص عرم هناهنفک زمن سغحتغبو نونو نبغ

 ۱ تسا هشاپ ينپب هتسن یضعب

 شخاسایپم (ف ) ن دیجی
 دراهب و مان ر د كرزب تسا يرپش ) ع ( ن اصرب

 هنبوک زین نیحاس ار وآ

 تسی رینورپنلار یایب تسا يرهش (ع) نروععبس
 هنب

 دناب عرم هخبرپ (بع ) ی

 بابک زا ييسق و منس رغصم ( ف) کیس

 هاب يروناج اهمضو یسرسکب () لوس
د لثم فلبا ياه راحخشم انا رب هک

 ۵ وب کو

 : یو وجنتو رک سکلاپ (ع) دیس

 لاس نالک و نارفرتم »روسکم ياي فی دشت

 يفيش د رسکلااب )ع) ریس

 9 نی دوم ۳و یار در تحا مچی لیم عتفلاب

 رب هب و يزبج لاو فنرو ! ایجو تروص و لکش

 5۵م" زیز رسکب يثعم

 سراغب تسا ي رپ مسکلاب (تفن) فاریس

 دنب سقورعم تساوی رهت (هنف ]

 نداد ی

 )ه
 ماد" و یتش ينغتسم ( ف ) ن هش ریس

 یتخرذ
 دیفس ] اود او فو یبس رسکپ ( تف )

 و ی
۰ 

 جرم عفو اب « ریس



 اس رو
 ظفح لصم ل ایخ لصم کف لصم ذراد

 هلثم ( ن ) رغم هن رع هس

 د و دنشک, ن ۵ رم پا رطضا حتفلاپ ( ع ) کهس

 دهنشن تثعحس یینعتفب عزن تو و رد ل دیططع ی رخ

 یو هش

 تشذگ هک ه ور هس لثم ( ف ) دنز رف هس

 مور هس لثم (ف ) ناجیشخا دنزرف هس

 بی زا. هایس بسا ينغب ( بف) ساطرق هس

 نت اب ۶ یک تب رابو هرس يطخ وارسب ات لک اک

 معهزیح پسا مانزی و

 , يمد 7 قرع يوبو يهام يرب لیرصتل اب ( ع ) کهس

 ینفر .کیسو دوس حنفل او ينشآ راگنو-جوب و

 های شتسج توی اب اب راس

 یب رب هک با ی 2 هلایپرس زا. هدانک (ف ) هن اک بیس <

 دتیوکنا هلاشغ هنالث

 مث الث دیل اوم ينعي ( شف ) رهوگ هس

 تسیف بت مان.,سواف یا ولاب, (ابش ) کوک هس
 دنمان و کو ژ :یشن تنه هک

 ناسآع مرنزپجرهو مرن.ییمز حنقلاب ( ع) لپس
 بعص دض يسر افرذدو ي وحخ وکین درمو یمععش مانو

 ات های يوم امريز و مانو

 هذ اخ فقسر ددک بوچیمت و رجت حتفل اپ (ع) میر

 بیبعنو, خن یک لاقو .دننز هعرق نا هب هکی رمت و هننک

 تدهشو س متو * مب و

 هنزرف هم نایه ينعيبب ( ف ) بل وم هس

 تش کت هک

 هئالث دیلاوم يتعب (بف ) حامت هس

 وی ربيوين اوجو يک دوآتفر ينعي (ف) تبوث هبس
 ثشاچوفق ارشاو دجن

 هش لناقو درک شوم ارن حتفل اب (ع) ورس

 يوسب و نز ندذوب ضهجهو ن# مرثو ندبمر"آو

 ۹ ایی
 نتفر یزیج

 پسا کنر رسکب ( ع )روس

 يناس۲ و يمرن مضناب ( ع) هل وس

 « درب عنفل ابو يور, شرت مضلاب (ع) موهس
 نا, دهکيق اط و كرزب لنسو هد ام ینش حر  ونرتیپ

 تکنت < مجتح و دنراذگ يرزبچ

 اب يلاخو کبسو تخس هاب عتقلاب ( ع) کس

 هنیو کن مه

 ی ) عر ۳

 ۱۲ و ی و درب

 هنر ونک

 ررتش ورف اعاررب نهی خا بارش عتفلاب ( عر) اس

 رسکل اب و « دم "۲ زین
 شورف بارش اب هی هشت و حتفلاب بارش ه یه هم و

 تایح رسکل اپ ( فا بایس

 « دتنکربس مایسیای دی هشتلاو حتفل اب ع) حایس
 یممز م۵ یتفرو ند رک ربس رسکلاپ (ع) اثجح امدید

 هنشاب هد کیم تد ابع ی | ی هک

 يک او شیپ مسکلاپ ( ع) ات د ایدی

 زمت حالس نآ ۷ 2 مضب ۳

 هتن اوخ , اد ي اجپ یضعب زین و دامس لس و هننک

 تحا مچ فپع ناب هک يليم رسکل اب ( ع) ر ایس

 هنیوُک رابس | من" و دنک مولعم

 نر رز اس

 کحو کلم یتشاد ساپ مسکل اب ( ع) تسب اس

 تیع وری هناي

 زایسب و ناو



 , تثهس ۳۸

 ندش لجع یتعی ( ف ) ندبه ای يوس
 تلفنشیز اقب هک يهاك7ان عتفلاب ( فر تیوس .
 ینناوخ"

 گرا وههو يتهارو يناسكي ( ع) هنیوس
 تسا هطقن ينعيبو ك دنا يه ایس ( ف )ادیوس

 هیبس دسر لایکب فشع نوچ دشاب لد و د هک يهايس و
 یگ دنزوسو تمارحو هشيدناو هدر

 و هنق و عمه واوو مویضم لواپ ( ف ) يدبوس
 يرون اج ماناتقورعم ین ایوروسکم لا هو صقوقوم يام
 هتناوحخ زین راس ارن"7 هک تسا

 دیو ار نزو ( ب) نز يوس
 يايو موسکم ٍ ین قو حوتفم لو اب ( اف ) سی وس

 .دنناوخ تلفش يزت ارت هک هاب ضد

 نت ی س واق يايابو منتلاپ ( فقر هسوس

 یی دیشب نایمآ مد نوک الت

 وجو م دن در۲ ( ع) کیوس
 ياه هتواو کس ادب" عتفلاب ( ف) ییوس
 يراتب 1رن7 و هزوکو فبطو لید و هسنال یوچ حیطم
 هتمان اناو فرظ

 کیر ابتسیا هر اتسمضلاب (ف) اس

 مش هبسا وه دتب اقش تخحس ينعي (ی) هیس | هس

 تنم آ اب نم 7

 تیبه و س رت و * رپب و بییصن مسکاب (عر ماتمس

 "ل ابو رکف لصم ينعب ( ف) غام۵نیاوب | هییب 7

 ز اقفر خارف بسا و یاب اهب مضلاب ( ع) بس

 را ویه نیم ز مضل اب و نتغل راهسب و
 رسن د اثسس تا يه هیاپ هی 7

 نایج فرعو ضرع و ل وط ينعي (ف ) دعب هی.

 لا سو

 )مس

 .هتبوک هل انع هت الث يز اتپ هک

 موهس ي ایا یار ( ف) هرات هس

 درد

 یقیعوضرع و لوط رسکل اي ( فر ي هاچ هس
 و "مچ

 رتدبلاکو هالمرش ( فر راوسو ۵ اجهسآ
 نامجقیع و ضرع و

 ی زج و ماعط ناوخ هس يتعي ( بز ناوخ هی

۴ 

 هدر فص ه رانتسهس 7 (ف) نازهاوخ هس ۰

 تساعق او شعنل تانب لصمم ۳1

 مک یمتیغب و نه را دمی +ییقصقفم ( ع) دن.

 ۳۲ يا زج ۱

 تش ذک هک نارهاوخ هس لثم ( بف ) نخ ۵ فرود

 يزاب رایق يارب

 فپعو ضرعو ل وط رسکلاب ( بد ير و ۵ هس ع

 اوج

 حین هس رب لیتشم هوب يت رایع ( ف ) رب ۵ هس

 ما, دبعم تهجب يذنم یمن ایعن رک هدکیالخ ادقم

 دون هتخاس و وُک

 وند وب را هبیو يرا.دیب"یتکنفب ( ع
 راک هدام رسکل اب

 یتجخد زا ,متسر یسپ ماف.مفل اب"( همق) هنر هتنب
 ناکنذیس هاش داب

 و ي زر نو کا شو تست

 ی داهج و يت امن

 0 تند تبلظ هس

 دیمم و

 تین ملع ينعي ( تف ار ملع ۵

 ته هم خام ه ينعي ( تق )ع اید هذ وگ هد

ّ 



 کوس

 يتبرا تسا يرهفيب مان مضلاب (ع" )ال وس
 ۱ تسا یهوُك متفلاپ لبیک اوسا

 .تسا يكرت تغل یيا دیپ یفعی ( تا) تل وس

 زاقم (عر )نانو
 رکم بش و رعم واو و م ویضمل و 1

 واوخ مدنک مک و هلیح

9[ 

 هایت ريز مانا مقف و یبس ملقب :(دق ) ارف وس
 يس و د رف دنا هتفکن هپجعم یاح اف ياجب يضعب و

 یه * اد هک ءدش نا یار هناد ابق * هیاوک

 :# |یقوس ناهج يراک هنا و

 هلثم (ف )| دف هس

 هک اهکح زا تسا يموق مضلاب (ع) هبآ اطف وس ۰

 هتنکیم انش"] فیاقح يقن

 مر زبراز راکواهفاس و رازاب مضلاب (ع) قوس
 .ند مب یب ایهیهب تس دو ۰ دز فقاسرب و دنا منقل اي و

 وکین یینصتفب و نآ7] جو ر وثس و سو مع ي وسپ

 یاو حق و مضلاب و ن" یهش

 ایاعرو هی امورق ماده

 .دک دادقب مد ثسی راياب (ع ) اث كاثل افق هس
 دوب اجن"۲ اس رت" ایلع ل وعذ هن احخ

 هراز اب مضب ( ع) یق وس
 ,تبیصم يسر اففااک و واو مقب ( ف ) کو س

 لک يم نا سپ ترشعو شدع ب ابسا لرتو تیزءت و

 ار دوقاس ی یش

 قفل اب يبرعمد و وج و م دنک هش وخ و نا زی زع
 ندرک کاوسم و يزيچ ن دیل ام
 روجنر حتقب (ت) ل اکو س

 یّلیغود هزمتاممفلاب ( ف) راوگوس
 نز چرق و ه رم هقلا مشل اب (ف) هک س

 ,شیک ۵ب یز ز .بق اکرسک و متفب (ابن) 0 ریپ

 هنلاو دنناوخ حرف سوق اون" هکرلن ر نا اکو

 تاج

 يوس

 هک يتنا موبس عتف و مکی مضب .( بف ) تکلوس

(۳۷ 

 نز و هتکبس ينعيب يس راپ وا وبهب "7 هیدپ تشک رد

 در وع تسا يروناجو کچوت

 چرخ خاووسوهعقم خاروس ( ف) هل وس

 تقو ینعخ ورق نا رو ار تسپ )ع) وقتا

 هد رخو شخورف دو ندوین

 يممز مد د وب هناخحتب یسریاپ وا وب (ف) تانموس

 ينحيب هک تسا يهته لصا مد ظفل ییاهک تارجک
 تسا مهق

 م هنیس ينعي (+ف ) ر دنموس

 هتبوک اماقنو دم موتفم  واب (ف ) نوس

 یابزوبو يس ماق واوب کدنا مضلاب (ق) مانوس
 دن اب کج وک و کهذا يسوط

 سراف واوبو يتيب سفن عتفب ( فق ) ؛کنانوس
 هی" رب ینیب ز ا هک يادص ينعب یناق و نون نوکس و

 کینزا يسنج مراپچو مکی متفب (ف) لجن وس

 تساي رهش مان نون حنف و یس مضب (ف) ن وس

 .دنا تك زین : دحوم ياب نون ياجب

 و یه هزیو نون رسکو بس مضب ( بف ) شنوس
 نازج

 تازطف مشلاب ( ف ) نآ هند شن وس

 (قربو

 عیت يسراف واواب و مشلاب ( ف ) ن اه وس

 اگه و

 هلثم ( ف ) نهوس
 تسار ياب دب دشنلا و سکلابو قفل اب )ع) يوس

 رد قح مایتو ه دی دنسیو ياپرب هدانساو کو

 عتفل او مسکلایو دنی و يلا يزاتبم ر از اب يسراف

 و مضل اب ند رک دصقو .تسارو يتسارو ل دعو هنایم

 تسا هم مه صرب ينغ ةعيب و ن د کهبو يهب عتفلا

 نم ه)ل |  ترعن



 (بب وی 1۳۹

 ناوس خار وسو رهت اه د مضلاب (ف) را وس

 بساو ثننا نارف تروسآ حیج:غود ختفو مکی مضب و
 دقیوگ ین رب ویو

 مان موپضم لو ابو يرهش مان تای
 هتش اد دیفس ياطقن هک كن ر ه ایس ه دن رب تسی رون اج

 زین کر او م اقتور اسارنآو هوبز اوآ شوخو دشاب
 اتن | و

 هایس عرم .ناروک نزوب (ف) ناروس

 زا
 تمشعم د دميارب هک يزيچ,مغب (ص) ل اغر وس

 هنیوک شاعم د هم !مواو ینه حب يسک

 و هدش هنگ مضلاب ( ع) هر وس

 نز و تب ي زیت و بارش ي زیت عذفل اپ و نآرف

 ی ۳

 .بضغ ی هش نیت و

 ۰ تسا يلث ی ( _-س

 ما یسٍر شی فرا ز وس

 نحوس
 « هنزنوس یتعب ( ف ) ار وس

 مقل ابو « دم زین يلنخوس يکپب و هی و لوبلاقرح

 مه ی وديه اکشود موسب ه زانو دی" لوپ ک دنا هک

 هحتم ان یوکس ش دنه .دچب

 بم د ات

 یشرت غا.يعون و تارغج ( ف ) هسز ون

 ابو دیجعم يازرسکومشل اب ( ف) نایز و
 و تسا یخ ید مانو هحشاپ هیام وس يطخح

 .عمط و لصا یپ رعم۵ مل اب ( ف ) ندس ودپ

 له | ی موناج زینو دروخ جنرب و م دنک هک يمرکو

 نب م اس یب هدرک انب تسب رهش و هنی ول کن وج دته

 تسا ربیغپب ٩ اهن | هربق اجنا ید هک حوت

 افوس

 مود نوکس ول وا نیس منفب ( بقا دیس وی
 وقش فلع هک يهايل نون نوکسو يز اث ياب عتف و

 .دشاب

 ثسا یکرت ثفلنبا شیمو وا (ت ) يرخس وس

 هروخ هک تسا يگغ رم مفلاب (فر) کس وس

 یس را فاحب و دش اب وپمت و کشجنک زا رت

 تیم ری نو

 ينعب مویس رمکو مکیمشب ( ف)روفاک سوس
 نا راپ تا مطق

 فوق وم مویس اب و مفل اب ( ف) رام سوس

 ایه ذم یعفاشدوبزین يکشحخر ه تسا يب"7 ير وناج

 نر وکیاز نآ
 تسایللمان هلپپم مویسای و مفلاب (ف) نسوس

 مه نابز هد ارنآ و هننک هیجشت نابزب ار وا رپ

 هنیوگ
 دم هنک مرک مضلاب ( ف ) هس ژس

 راس یی یم ر اکبدی این# نیوکیس و د رف دنی وز ین

 یکسیس اروارا و

 * یکنلپ كنجی دجحنس هس وس اجک * گنج

 ندنام ر اکهب و یتشاذٌ و رف حتفل اب (ع) عوس

 يقش زا ۶ ماپو

 بارش  هش و رف ولئب عتفل اب 0 غوس

 يم زال و يدعتم ضرکورف ولْلی اس۲ و م اعط
 تسا هدم

 يرابيارب هک يدر وز و هفصت ( ت)ت اغ وس

 حب وکیج ام ی لا مارس تسا يک مت تغلیب | ین رب هب

 تاغوسبينعمرهوک دم لب شرميض حب يب هک ه#
۳ 

 دتسب ون هچنا نیغ و یبس عتفب ( بف ) هغ وس

 7 ۳ یی را" نواب نا

 يم لیقتسم لعفب هک تسا يفرح یب | و دش ایم ماجنا

 نت



0 1 
 وزاب حتفل اب.( .ع) دعا هوس.

 يراجم و د وریم ناتیب رهش اجنازا 5 یا 1

 را, نعمت رو 3و .-

 ورذ قلعب یزیچ ای هچن+ منفلاب (ع) غاوس
 دوش هدرپ .

 هد دم زین مضب و روتس

 عتنب موس داب اه يلتخ وم (ع) عخاوس"
 ناگدینازوس .

 تنس زین و لادفاد پوچ ردیکلاب"(ع) تک اوس ۳

 و فیعف مانف , عقل اب و يرع ال زا هیاپ ماچ نثف

 یه" كند و تشوکو یه اميودب شنصتفب و نهم اض .

 زین هزیه واوبی جب یشساوعمضلاب ( ع).لرا ون
 ک نم[

 و اوت ان تبال و یبشیپ نامزد (فض) کت | ورس

 يدنتفگ ام

 مامدين انچرهز هنو[۵خ ن رواج (ع) ما ِ#ب

 يارحص یار وتسينعپب حتغب لک لائماو مدزکو

 هنب ار را مز راوخ نابزب مصل اب( تب ) تو

 ب7 فورعم واو و مویضم لو اب ف ) بوس

 نایزب دوپ هنمان 9 یر شفا دام ي هنه

 هظوفلم رهغرا و هدحوم يابب ( ف) يدبوس

 زاو۲ شوخ تسا يغرم يتغگی زوب

 هجا عج هبفر شیپ تافلاب (ع) تب و
 شیززغ ناو تساهناعب مضلاب (ت) ات وب

 ۷ اب وس هناختتپ هب دم امپ

 ثتسا يل مث رد تغل با ریشیفعپ ( ت ت ) توی

 تفل نیا ریماخیب یسراق موپساب ( ت) ییچوس
 ۵ تسا يک مث

 تفرط ن دش !دیبو نادم7 نیتیضب ( ع)حوس

 موط نبآ دود بجا تفارظ را 1۹ انچ ی اکیت تسارت

 رد تشاد وومش نی هک هاشدای .

 هو روس

 یبمز مد نایاب راچ میاوق عتفلاب ( ع) ۳

 سمز رد یقر و رف و يزيچ يتتسوپ هیاو صفر ورق"
 تسا يه د مفل ابو

 شت 7 هک هلو ِ فورعم ( ف) بم
 زا يكي م

 "او ۱ را

 قارح یب وعب و هنری ی
 را منت تشه

 < و نچد 1 فناوری 9 ۵ وی

 رد و رغپم و او عتفب و نهس حبضب و یر اب تکنس رب د

 هک اس ياه زيچ و ي اوشمی مت اب ید اه و ۳

 دعبرا طالخا زا تسا يطلخو هایس.( ع) | ۵و.

 مدرم غامد رد هتسویپ هک هب امو ل ابو فوزعمیغنل اب

 در۲ خامد للخو هباز ه هساق.تال اهخ از ا هزفآ

 مشچ يه ایسو ! د هنایمو یگتنا ویدو ادوسو فشع و
 ۲ نومآریپو نآز جو

 راغالاوذ رتخد مان عقل اب .(ف) هبا دوس.

 سو" اکیک هل ایح.

 دوب

 هلفم (بف ) « ۵۵ وس

 هتشُکرسو هناوید حتقلاب (ف) و ۵ ز | دوس
 هایس ناییمدآ"۲ حنغااپ ) تف) ناهوس

 ناغه . نتخورفا شت۲ برد ( ع) فنا هوس

 برج

ندا مغلاب ( بف) نهوس
 

 تفجن ز | يکي مان عتفب و يرتم مضی (ع) ها۵ وس

 ت اوطضل !دیلعر و رسا نچ کاپ

 تن ذکش هک فن هوس لثم (ع) فون ذ وس.

 رجلعن يناپمو تف اهضو یسورع مضلاب ( ع)رزوس

 هدروخ سبا شل اب ور هی ابو ر ابمح راوی هو يداشو



۷۳ 

 دیص

 طب

 راوثماو ملاعرد ن اچ رب اپ ٍ مدعل اب (ع) خونس

 ید وب

 یبتیضبد یزیچب یه اد تشپ مشلاب /ع) ۵ ونس

 نداد زاب يزپچب

 يس ,اف یپا و تفابض و هشیپ هب رکد دشم ون حتف و

 ءد وین ملکت ی زا ب ملسص لوس م ی ت.رصضح هک تسا

 نآ رق یاه و روس و

 تسیور) هزینرسکلاومضل اوعتفل اب ( ع ) ط وثس

 بو یم

 چرش هک هسوکن درم عاقل اب ( فر يط ونس

 ۵ مادت شب ر

 ی هاش بوخ مضلاپ ) عر عونس

 ورفو بارش ندش و رف ولکب ناس 7۲ ( ع) غ ونس

 يربچ ناهشناومو نآ ندرپ

 نوا هنه رب هک يو ماد عتفل اب ( ف) ن وشس

 دنل امر ادن دی هکک ا وسم پوچ و دنلاپب

 ی 1 ی

 یشورو )و
 تسا بانک مان روسکم لو اب ,( فقره اب ۱

 ار درگ خأ روس ینعیب م ویضم لو اپ ( بف) ندیش
 دشاپ ندش هتفیرفو

 شمس يسر اف یابایورسللاب (ف زی

 ولیئو بوخو تموص الو 9 جوقل یا کز

اف يايابو رسکلاپ ) ف) عینس
 تا م يزهچ يس ر

 مینو ناپس7 لبقو دخ تسار نونس نوج هد اتسپ [

 شمتس لبقو غمت د دع هدیب

 پئاج مضل اب ( بق ) وری
 ز اسهب

 دششاب هک ينق] رهزبنو دنیو 1 نی ۷ ٍد هنبرذ

 ۳ ۳1 يذ اپ مو

۳ 
 . درس ففخم و هنیوک وس 1 من" الب هاوحخ صرب هود

 تا ۲ 0 و
 عو رد ينعب هرادنوس غارج هک هنیولپم يد انشور و

 دیو سلفو هنا عتفل ابو هدم7 دننام ينعيبو درادن

 بش مک

 هوک هلقو نامموریغو ريا رب حنفلاب (ع) ياوس

 نور نابمو
 ملزاب رسکلابر يهدورهشو يه ابس جتفلاب (ع ) دا وس

 تسا کنسرفرارزه هد هکتسا يپملقا مان حتفل اب و یتفل

 يعاخو ضایب هض و دنیول داوس زین ار هش درب در
 یفیذصت لواو هنیدمو دی دلو هعبر.ا ط الخا زا تسا

 هنیپ پاوخب .هکمت موص و رایسپ لامو ک ۵ وسم

 یو ر۵ و اصوصح هظعم "کم (بف  معاد | هدیب

 هنیوگ امورع او لب

 تسا لاحخ زا هیانکو يور هایس ( ع) هچولا داوس

 کا مدیب زین و د وب نهاوخ ینگنیاب تسا يور ي ابيز هک

 دارم ادخ كنم ينعي هللا تغبس ينعرب و يور

 یش اپ

 مس ) ) شنیبحو تب ۱ را رو

 ما اب يسر اف رد و یجنرب تسدرسکب (ع)ر | و

 عذغل ابوعشخ زاای يداشزا ي,اسکبسیبرع رد و بکار

 ه:دمنک ه دیرع وه دنج رپ

 بایح ينعي ( ف) بآراوس

 مسر ينعي ( فر ناتسیس راوش

 تشذت هکبآر اوسیتعیب ( ف) ب"۲گ راوس

 تسا هام يور

 مو تسب مش رسکب (ف) سآوس
 مفل اب و

 عتفلاب و د وشنم پسا ندرُک رد هک تسا يراپيب

 یاکن هش ربارپ



 گتلن
 دشت عنا ام يتعي (4 ) (نهش را

 کود هسبر دایدرب رز یزوب ات کت رکتس

 ردقناوغ یکریب یادش دفن وت زلف رولتس و هک

 هوا لکت ار نکآ نه لها هک تسیا هلغزا یعرف

 هنن اوخ

 مان سراق فاکابو حتفلاب ( فر يرنثس
 ی اوت و [اجن# مر رانکاسدک ناتسد متسر هو

 هنماث

 هنناودخ

 ماعط ماو فورعم (ف) ,ریرکنش

 و تم وارث و ار

 هشاب

 ( ف) راسکشم
 نیل مجر شی زاقب هک ار صاصق لها رد ز گتسب

 و يقي زطب دوش تیاثان زورب هک تسا ینالذخ لو

 س دن عقاو هقف ياي افکر د هک طیارش

 توپ را عزت

 هنمان لس شدهته لها یتیاسب

 دیخم جزا نا دربس يعب ( ف )وید تكفس
 یبنچنیا ينعي تسا لقم هقيرطب تسا عاهس ي رضح

 تشپ تاحعدکسردقم

 شادنه هک تسیاهلغ مان (ف) نکش سس

 ام رخ زا تسا يعونو دنمان ینلک

 ريازاهک هلاروا برات ستفلای ( تر تکاس

 امنهک تسیا هاغ مانو هنیول زین هچضن و درایيم

 ریس راف فورقوم ف اکاب

 .نآج و رطع

 یفعیب و هنداوخ یمالک یندنه هک هنیوکن لّتش

 دم" مش جز یی

 نی 0 ۱ ۷ دل تس

 نبوی زجج ال تن

 يس راق فاح مض و عقل اب 0 کت

 جنب سرواکن زا هکین ان

 یروناج سسراف فاکاب عنفلاب ( فر مکس

 ارث" ]و  انسکخخس (ن وصل

 یون يرجذس و دنمان يم بل ند یی یر اشیا و

 هب بس ومس

 5 هد مب ثسا

 ابث و ينعي (ف) سا ت

 ةسبر داب يسر اف فاکابو جتفل اب ( ف )روخنس
 هدنم ان يکرب شدتف هک هتنک ک ودب يمرچ ينب کود
 او هتیوگ زین تلوشو لرلتسو تیف شا رنک و
 ین افس دنیچنآ رد عاقفن ایعاقق هک هلس حتفلاب يغرم

۳ 

 ددم * تشاع کور يهاوخت رز نوچ رثا # هی و

 * ر وکنس میس نوجیدرکرب
 وز يناثب موتفم اواب (هف) کو کمس

 گرأتس ينعيب هک وپجم ی او و موم يپجع فاح

 تسا 5 شش موقرم

 یهامق مان 1 2

 ی تشپ

 شیا ذغ تسا يموناج م ۳ (بفار اوج نکس

 شاپ ِ

 , يا طقن نآ تشپ يب هک

 ْمالو هد ز يناقی موتفم لو اب ( فر لمس

 جاسو ماس ارث" قشاب کیغس

 هنز اسهاتوکارث7 یلمادو بت هشاب هماج حوتفم

 یر اس ی توس با مس
 ۱ دو

 هام میم دی هشت و نو و یمس رسکب (ع) راپمس

 تسی رک شفکمانو دزد و دب اون بش هک ي هرم و

 مکیمضب يداوءار و شور متحتفب ( ع) یفس
 تسا تنش عپجاش هار و شو ز و اهترمس مود حتق و

 ندادب ۲و ندرو آ ب۲ يتش تقلب ( ع ) ونس

 | ی رج

 هزب ر ,نمنیضب ]اقا توت

 ندم"۲ رد پچ ي وسب تسار يوس زا (ع) حوئس



 ده

 اتثس

 ک هوش و ههلات ومشذخو وک ۶+جاب ُا سس

1۳۲ 

 ن کن مادرب ی 1

 مد | دهد و یر و طمقل شرب اند دمی وت من ک اخف و ین و

 يذ | ولب ماد و ی اش و تا یفحخ مد مانو ل منی

 خب وَ

 د هک یسرک یلدتسو دنا شفک ( ف ۱ لدشی
2 

 ينعيب اهنتش اذکیم نارب ناهاشد اب شفک می هق

 هن رپ كوزب يتشکب ۷ رب ر اب هک تکچ رک يک

 نه دم" زمن فرحا يفعيبو

 هلثم ( ۱ ال ننسن

 تشت موقرمهت 1 دنس لقم ( تق) هل دن

 هدازمارح ينعب ( ب ) 5 ٩ دمنیب

 ياير دزینو مدرم 3 تر اب

 سشپ و تیام لا دو یجبس حذگ نف اول و

 تتلو هد هنب بآ یارکنه7۲ ۵

 شسزا تر ۳ حقفب (بف ) نسن ننس
 ۱ تسا حیصق ری

 دنی وار داوس یکن ی ابزب ( ت) غنس

 1+ را

 راز !یجت ۳دی اس مث دی هکی رب نخ هک :تسا ينحخرو

 دیر

 نشر او ان یتعتقب (ع) فنس
 هننیمقو نزاووافورعم يس ر اپ بفاکی (بف) لس

 زدتو
 شبع و ندروخ بارش

 زا نا خوک | من" و هننک ابعش دارم يرحخ آرد ترشع و

 هنناودخ زین نا هفغو

 واب یه نوچدک يلس 7 (هسف) شن" آ تفس
 ی نونرمب نر 1 نشت ],هتنز

 نور يتشکود نوجو هنشا رکنب دکی ههنور :ا ریه

 هنش ای مهای

 رسکل اب ۳ نسیم نا میت دیر

 ۶ کت
 انا جفهکسشا را درب ملفا» را فا اتتس
 هنیوگ زا دنا خولک

 5 ین مپ سرا فاکابو متفلاب ( ف ) هن ۳9

 نم ان وعص ير اغب 1 دروخ ثتسیا

 وا هبرت یی[ ) و هز هشیش رب کس

 ۱ 1 ند رک بارش

 صختمو ردکم يتعي (ف) ندز لیدمترب کنس
 يسک شمع روم

 لمفو 2 هش اب تشک ( فر تشپ انس

 مو مرد یهام

 رک هبوت ينعب ( ف ) نادر هب ارغب تنس

 مهجاب و فوقوم فاتاب ,حافل اب (بق) هج ۹

 لرکخت ارنآو دراب ربا هک .دیجتم با يسر اق

 دانب وک زین هل از و

 ندیزلو ن دیننارترسکلاب ( ف) ندیجنس

 دا ۳ ينعب

 كنسیهم اق بقاک اپ و عتفلاب .( )  مزراضتیس

 بوبعم ل دو دوشنر اویه و تسنا ر نه" اب هک تخحس

 هی سو

 ناب ۵۸ دین هدش ذ

 گیتس اس یتعب ( بنز و

 دروخ کنس ياهزي هک تسیغرم ((بف) ر او

 هلثم (ف ) ریرا و

 بظوقو«یسر افمووس ای,حنفل اب (بض) كل راوحننس

 تش فک هک ماولنس لثم هلو دعم مجنبو

 1 هلثم ( ف ) روخننس
 تس ۱«دن ریو هلغ مان (بف ) كناه کنس

 هم یخ و و
 دنم ان ييت رک دنه له | هک تسب /هاغ

 کر و ی هر ومر هتنس

 تساتپحازمو ير ارقبی نیو رغس

 ر اصع برع هک يدايدرُک ( کز هل و۵ كس

 شر ۲



 منس
 کدنادرم نو رسکب و یاس کت ید خب. ( عر ۳

 >.دومرف لبع ی آب سر دب اصص و مع رم اقمپ دز او ره

 : باوخ دم هم مسالااپ 9 یی

 ردنمات لب اک یاهنب نا تقلب ( بن ) حسب
 نز و یفکیب و یی آیه و م ۵ ی بیس ۳ اپ هکنانچ

 4 ورا هک تب وذ هس اکو تسارهنس حس نالف هنیوآ

 يه ول

 فر ار رز

 دنب وگ ب اجنسمه ار تسوب ن ایه و هننک یبتم وب وآ

 میهاربا عبش هم انق رشردو تسا يزات"تغل یبارو

 وگ تا هتفک تتسآ يک مت تغل ییا هک تسا هد ر و۲

 مان زیئو یمط السو کولط شش وبو ییقسوب زا يساج

 هنش اب یو شک اخ هک ناسا زا يسنج لبقو تیالّو

 ,اب عتغبو هی و مه فاروا اروا هنز يهاپسب هک

 تشک متس ر تسدب هک یناولپب مان يس راف مود

 6 ی

 يا زبس ينغي:(تف) از باجتس
 يهوکلبقو هاش جنسهعلق مان عثقل اپ ( ف) ر اجتس

 مان مویسو مکی عتفیو تسا يعض وم و يآ اج مان و

 دوب هاش کلم تراو هک ناسارخ هاش داپ.

 هننام تسی !ءوهم مویسو مکیرسکی (  سقا) دجس
 هناد رژ لشخدوجوود نوح يد رس تیاغرد رانک

 دنیوگ نالیج امن" ین و هنن | وخ بانع شب ز ان
 تسا يلک مان ( ی وب هجس

 ممجب و م وهسو مکیرسکب ( فر 5 دایج جنس

 تشذک هک دچحنس لثم يس ر ی

 ءد و ر برچ ( ع) کس

 یآدو ملقو هنب ریذ حتغل او مضل اب( ع) گوجنس

 ملع ن ۲ يگنخاسو مشچ رپو ابق
 هزا هنا مسکلاو متفلاپ ۳ ت) ن یی

 هم

 1۳( هعس
 کی دزن تسیعف وم و تکربو یی مفل اب (ع) جذس

 يهارز این یو يزيچ ی دش ره اظ حتقل اب و هتی هم
 ي عن هم ۲ يناسايو

 م رن یبم ز سنقلاب (عر 0

 لبقر سفنينت ت موم حق و مکی رسکپ ( ف ) جنس

 يس راف میجاب

 ۵1 نغ ور و يزهچ لصاو جیب رسکلاب ( ف) خمس

 شتاب ریخت یتجتخب و ناسل رضب.تسا يهدو يزبت و

 ماعطو شو ر ندناد رگ هزم و

 دش بوسنم یهتصتفب ( ع) دخس
 ناب ساق

 رد و +7 ن

 هنر اد رب شیوگ زا هک ه دار مارح رس

 یشبز امر یتیوک زین ل اغفو لک و مش وخ هجب ار .ن"۲ و

 هح رسب روپشم تسیدور مان زین و دنن | وخ طبقل

 یکلیب تسب رپ ی و
 يدنسار کلم آ م هرم تسیکلم مان ملل اب و مخ اب

 ب وبعم هبقاق و هنی و يم

 تسا هناعخ دور مانرسکل اب ( ف ) ۵ |ادنس

 دن دنب ز اج رد هک هن اضب اپ (ش) سا ینس

 هات دناخت ر امطوا عثقب و

 نارلنهآ تالا زا يکي عنقلاب ( ف ) نا هنس

 هقلحو دنمان ينک انش هنهب هنبوک یه و ۲ رب هک

 8 زجب و نوش را دربخ من اش م هرمات هقن زن ارم
 هنیا

 اتاق قوم یاب بت ( فر دنا نم

 بس اتش رسپ م اف ینفل اب.و تسا يب تک

 یسح بجاصو تروصب وح حتقل اب ( ف) رردنتس

 هنیوگار

 .هننام ه ر ز تسا یقیص ( +ق ) س ور دن

 تسايس راف نیا و هذنک کن ر نانحبمار نایک هک ابر

 يفعيب زمن و کنشل ي و زا یم و ر هک تسیب وچ مضب و

 نا هک هدارمامح نت یسکل اب, ( ف ) یر دیش



 می ۷۱۳۱

 نهجناد رگ لاحو او ندرک راورهو دراکو غمث ندرت

 دیلکو مد رم هاز وون يکرت تغل مدو یتخیر ورفو

 تسی مو تسا يه وگ و يلثح و واگفو رپع"رادفلم و

 ر انک رپ
 راهسپ و دیاپ ماچ جان و رس هناد و هالج ۵

 ک اوسم و ند مک هزینرد ی انس عتفلاپ و ن در وخ

 هب زیجچ ن درک نایب و موس یناهنار تخچس و ندرگ

 ام يسک دز هژین و

 ۲ بو رعم رنسا يه اجژ و ينشورم جم رسذقل اپ ) ع  ادیب

 وال هم زین ينعم ییدیو هنیو يکم انسان "۲ هک

 تلبص ی يايس"۲ رضخدو یی مح دماج را تسا يعون ۱

 ی مع اش ي د رک حاکن ون" مع)بع ردینهب ت رضح دن

 ي انس ميکحح زا هعپ هل مالت شوح برع رد دوب

 تبعف م لصحم و هد وپ ر ومشم

 (فروب اشیید

 يتخر د مان ي دنه نابب و نویعم زا يعون لرمجحم

 دن مب ر ود ار, اتخر ه نآ لک هک تسا

 ر اویدرد هل عارچ دود رث ۳ | یذغلاپ 1 انس

 تفل باب ما ندو"7۲ نوت انوک مسکلاب ( ی ) هب اس

 دریلب ار ینشک هک ب۲ "۲ عتفلاب (ف)رانس

 شیر يب د رم حشقلاپ ط وئس رسکلاپ (ع:) ط انس

 هن اخ یونس يفعب ( ع) عانس

 رب دل سرو رفش هتبس شیپ سل اب ( ع) ف اخس

 ین اپ هنس

 ی.نخ ر ۵اباهکاون ج امت حذقل اب ( ف ) تك اسب

 هی وک می

 ا

 اکپ اه اواد

 نافسود رخا ی

 تسیرپش مان منغل اب رننش ۰ ناهوک )( (م

 رهج یه تربت ی قشر نجف یی هب عنع) 0
 ندهبا وخ و دتنکزهت غیت و هراک نا هب هک يلنس و

 هدام و رن رتش

 ابمادیب

 ,لننوس متفلاب ( بف "و رپ

 دژ ادخ ور وفس مس ۳ ار وس و

 نيز زر

 ردکيب تسبه د مغ] ای( ع) ۱ طابشس

 هیت موبس و موداب و مسلل اب ( بز ]اه

 هلتم"( ف ) کت ایت

 هک دنز وب موهیضم مال و عاقب ( ف ) ول اخر

 تسار شم يداش و ی ویمم هب

 نایاب ز اچ مس دز يناقب مویضم ل راب (تف) تبع
 تشک لابنس لثیب (بف )۰ تکسنس

 یاب و دز ۵ خ ارشم لو اب ( ف ) لس

 دوب يوبشوح و هشاب بلزب هیینن هک يه ابک مودم
 د دک

1 

 لیئس يز انی ارث ۲ و هد رب کر بای رطع ر

۰« 

 هلثم ( ف ) رث لدغبس

 جو
 ی یر رم منا( قبال دلم

 عیکص و۵ و لیتس ج

 چو رب ز ۱

 ياب و هد ز يناُمب موقفم ل و اب ( ف ) توبشس

 ۵ رب يذ دون ذجب شش ارت ابنس.بقو هوا و و موم

 ۵ ود

 قشج ود نآ وب 9 رول اد ها هدیز 3

 زمت تل ينعب بف و رعم میقل اب (.ف ) دن

 جدخمس شم 3 13 دتفر رف ينعيب و اممس 21 ی درک

 # ل اتم و د اموتکلم

 تساآ



۳ 

 رویاتف

 هشاب ه دن ام بفقرظ و

 ی يلعخ مالاب لی و یجنعتخب ) كف ( (ییدیب

 واگن یشور يبرع مد مرد نوکسو لوا حتفبو دیس "

 نشو میش هبرثز ین و هتیول زین ار هکسم و هنیسوآ و

 ید اف اق و ماعط مد نداد

 يييملح مان رسکل ۳ 0 9

 5 سس ۳ و ی ه

 يعضوم حتفب لیفو يرهث مان رسلی (س )نان
 یفکرزا تسا

 تر دا یبسآ و ول مس یینعنغب ) فا فنی

 بیالطا پسا فلاطم ماعشار دو درادي درزو ی ایم

 هد وین مو رم مجن یفکییب جاوا حر اح و هتنک

 هبس):یننوص خر اچ رسکیو مصو حدقپ (  ر سيد زد ۲. رخ ۱ 2 ۳م /ی ۰

 هیزن هن ۲ مدب شت ۲ زا یوچ ۵ وپد دکشن "۲ رد د

 هنی ول يضعب دن ز اس سایل شنسویز !كلودم و هاش اه

 اس تسا یغرم

 تشدُل هک مدتی يتعيب( ض ) ل تنیس

 هلثم ( بف )ر و دنیس

 موقرم مدنیسنایشینعیب بل ) ل و دنیس

 نون مضو میم نوکسو یبس حتفب ( ف ) وفپس
 رد یدنزب زبس مدن زا هک تسا يزيچ اولح هتنام

 ماد ابو ناکد رگ ش اضعشح و تاماتف راعت-یراسار

 نیک تکنهس ياولح فرع مد هننک نآ مد هتسپوب

 هلل ! يلوزا يکي مان حتفلات ,( بقا نویس

 راگش یارب مود نوکس و مکی حتفب ( ع) ویس

 يدنلب و ندش هنلب دی هشت و مشل ابو ننف م نوربب

 یفشد فرت مه و بس حنفپ

 یبیز كأرتخ میم ضو .یبس جتفب (ع) توس"
 يننن 9 ن درک یزاب عنخلاب )  0 ۵ هیس

 ندش راوگر,زب و ن درک يعس

 کولم هل نیتسوپ نا يمسنج حثفل اب ) فر وپس

 شحنش وب ر و دط و

 بش ینعی ( ف ) هبسر ویس

 1:۹ (رسب

 مشل ابو رهث هش توالح يب یمقیضب ( غ) طوبی
 دیر ورم ياه دلش م

 شرت عن اد.و هدلب و يز امد متفلاب (ع) فویس

 هنیوگ نایس 7 ارن۲ هک فورعم هرم

 ندش هتلب مشلاب ( ع) کو همسر

 هبماج یادش هد مض) اب ( ع) لویس

 هک مرل د اب وامخاروس و اه ره مدضلاب 0 3 0 مویدس

 دد رک کشخ نآ مج وام اچ و ام ودح ب۲ دز وب سس

 یب یعمد و زجت عتفیو ب۲ لنت رمرسکب ( صف ) هیس

 هک تسدو دکی مدقب یبوج زا ین ق و غا ۵ رسکلاج

 هتش اب «دبجیپ درون رب هل ساب و سر "د یپب يس

 هدور ب۲ مد 7 هزبس زی و هنلام نآ هپ

 دیعب یتعیبو خارقو هبرف ییتصتغی ( ف )رده
 تس ۵۲

 و م انیف مود رسکو مکی حتغب ( ع) بس
 ۱ نمنام

 شوح انو يزات ییسومهج و عتفب ( ف ) جیپس

 معط هی و

 دین اوج و ن هش هریناوج ( ع) حیپس
 دلم لا هی و یبقس نان عتقفل اب ع) هینبیپس

 ِ < دم "۲ تبث

 بش هکناو هنامز وول هناسفا حتفل اپ ( ع۱ رییس

 دیوار بشو زور رجیس "اینا و دنیوگ هناسفا

 وتکی شفکو تکبس هرم حتفلاب ( ع) طییس

 یلاعت دللا يامان

 فعارتز واکآ ۵رل رب دک ییوج ِع) اگیپس

 هتیوک غوب بوچ ارفآ و دننکر ایش نا هب وین هنب

 يلل مانيشسرناف زد هیرف :یتفلاب (ع) .نیبس
 تسا

 زیت و ششا ذک ورف هوخ و هرز عثفل اب ( ع) نس



 مالهنب ۷۸

 ودر۵ نلآ و هنیوگ حمام کایسار قرتی دو د زعا

 تسا حدسآ چ رب ياپود ه) ماپپ

 ۵ غلوح اش و اهن ی ماکخام ندن فلطم ُا

 * تزاکاپن قو باقق 7 تراحی رخ يرتشم و همهز *

 هلقم.(ف.) ی راک پس

 و هاب يآ ردمک يمرت عتفلای .( ع ) لابس
 تسا هلبمق مدپ ماد ییدشعب

 نزوسخاروس ( ع) طاببخل | مین

 كرو هو شورق یفور هی دشتلاو حتفل اب (ع) ناپس
 زوم مقفه و تسب يس رافر.هو هنشاپ پسا ينبر دمآ

 رم زمن و ي رپ ۳ از رسدحل اپ و دیک ام هام ۵

 بتقس ینعی هناپس گاخم حنفلاپ () نت بردی

 هنیو هن ایسوا ولس يبرعب هک نآ

 زاهپش # فتح هد ابز دوش تسم وج * هی و ي ولوم

 #* هناپس یجیل دوش

 يعرم مان مضب ( _) ینایس

 و وگین ءارو ندرب نایک عتفل اب ( ع تلف

 ييچ كنف ۲و يزيچ. يالابو یتفای ها

 بیس عغرم نایهو هناخ

 ۳ ينسار»

 لی مد رم تیشو درک

 ریزم دهک دنیوک ام ياج مرغ م لواب (ف) چبس

 ن نورد هک دن ز اس نانچ و هننکب عوک مد ای لند

 مدرمو ناشیرمد هچنانچ یشتفخو ندانسبا

 نآ دنیسوف يارب لاناپوات و نان ابوچ تمجب ضاترم

 تش زرسگو هلیهم نمسو عتفلابو دن ز اسب اواکشو

 حیف و

 رثصم یسراف میجایو مشلاب ( ب ) دجپس

 هنتشآ موقرم دل چیپس
 هو دنشخبو درپنا وج عتفل اب ( عر جین 1 ۱

 يالاب لی ی تس وب رسکل اب (عر تا

 ناوتختسا

 امرخ تعردزاربد عنقلاب (ع) بو طچبت

 لس

 دام دم نشوآب یزیچ یدجسر عتفل اب )ع) "تنه

 تشک .ن هش ره اظو

 يک زی يومزا یتتغا درب عتفل اب ( ع) دیس

 بت نیادح یتصتفبو .یوک هناسفا .( ع) وین

 یهدو هام هیاسو دل اه یی دشت و عقب يبنت و

 نو مدنکلت/ مود نوکسو مکیمضب (ف) هن ریس

 هد رکانب تسبريش مان نمتصتغپ (ف) دنق ریس

 ی ینحس

 ازت 4 ۹ 6 اشخبیت

 ین اس م شورفب و

 یبسو کالاچ عتغلاب ( ع ) ماد

 ان و جین دنا سود ره وصکی (ع) مسیس
 وسکلا و مفلاب و عاب ور یمنسو دره 7 تاثبا يلنار

 رای )

 : هک هتشر رسکلاب و درک ناب رب تیج رغآ هااغ بو درب

 3 ییزماب لا ودو هوالقو یشاو دی راورماب

 یسرسکیو امتول و ندینقش صتغلاب (ع) عیس

 نیتعذفب و کینهزاوآ و لجيجرلذ و رانفکورت ۳

 رس تکچوت ینصتفب (ع) .عسعیس

 ار فلحخ شیانسو ه زار" بلط مبقل اب ( ع) هعبیس

 هه نایزب تخرد هری ممم مضو جتفب ) ع  غیب

 ياجب و تسا ر وپشم میم نوکسب اما دنیوک دنوک

 هتسبون زمن هلپم د اص یبس

 تبس و جرج کویس و يهام نینحتغب (ع) تا دین

 ید انعر يسراف ود و ندهن اد رک هنابو یقشا درب

 ندرت حالصاو درگ ر وک ار مشچعتفلاب ( ع) لیس
 و ي ال و لک زا سض وح کت کای و يم وق نایم

 ضوح هت ۵ هک کدنا ياهب7 و هنگ هماج ییتجذفپ

 ی



3 
۷ 

 فا
 حتما

 ی دنلنا نکاس شش نآ هن د مشت اب ( ع) ع ولس

 دنسوکر و اطف

 مطب یو یتشا ذگ شیب ییتیضب :( ع) ف ولس

 سا هکینق و ی متشا ور سیپ دام کن ومو مخو

 .هن و ر .ندروج

 مان عثغلاب (ع) ف ولس
 دوشم بوخ نآ رد

 ين اججب نهم ر هو یتفر * ارمفلاب (ع) کو اس

 فت ادم

 هتفر شوهو کسدرمو « هش » دوب ر ( ع) پیلس

 رز هل ییبزا ٍتسب یو

 ه يیچیب 5 هدنپو غرم مب و مه 5 (بن  حبس

 ينشیر يا رب هتشاپ

 نابززارد یز (ع) هطبلس
 هنیشیپ عققل اب ( ع ) فیلبی

 تبخ ردزا هک يچاش و هکلب عتفلاب ( ع) کیلایت

 هش اب د هی و

 (ع) هلی

 تسِ دم مان و صنف و دا (ع) کیلس

 يک مضعیو هدیزنر ام و تر دو ءداس )ع) میدن

 تسیا هلیبق مال جن و

 مار دوه رو داد رهرو و قهر

 یر اتو نتلول خ ار وسو نزوس جاروسو پتو ندرل

 ی ز ۵ تسا

 تسا يمسا مانواملو پسا تشپو ناراب

 ( ف) هنجاپس
 دلخم عفل اپ 0 هجاپس

 یدوشخب و يهرم ناوج عقل اب (ع) حاپس

 نجش تشز و ی

 1۷ بس

 و يناسحا و يدريناوج عنفلاب (ع) هنجاپس
 یدیشخب

 هماج هرابو نایس۲ رد رب اهراب ( ع) فیح ایس
 هیرف دینسرت و
 شوت خاروس عتفلاب ( ع) خایس
 مسراخ جهجو اد نوکسو عقل اپ ( فر هحتحاپس

 ه دم" زین اخ بف ذحصب و نان ز هنپ هتیس ينکیب نایس

 هنخکیمآ رتسکاخحب یمکرس عتفلاب ( عر) هاپس

 رتشارب رذ رقهآ ندرب هلیح عتفلاپ (ع) و ۵ایس
 هد ام

 و تسا یعضوم مان فیفخقلا و عذعل اپ (ع) راپس

 دموح یناویحرتآ دکتسا يه ایت حققیو رچش هنخسم | بآ

 ۵ رجب

 رتوبک عتفلاب ( بف) وزابس
 رک 9 9

 شر عفان مچ يخاثور ی ن "۲ 5 سمی

 ی لثم )  ف 0 تل وب [ بید

 رد حطن و فص م دم کد ۳ اس

 ماعط يا اب هک ناوخرتسد و بذاجو لت وک بسا صتفب

 يزمچ بهت رتو فیرطو يداو ياهر انک یچاپو دنشک

 ی و ۶

  دنیوگ ار یر تر

 نا هغیاط ریو ين اب رف حتفلاپ )(ِع  یلیع اس

 ۱ یر ایش ذم هب زا

 « دن زجاع و کل ينعي هرز و دننفا مس

 دک ش مت تسا دوجم دی دشن و مضلاب )(ِع  فابس

 مد مضلاب و هنزیب ش" ۲ ناز"

 مان سکلاب (ع) تک اپس

 نخدعم ع «

 ۳ يکي تتستا 5 مانتسو د



 تره 111

 امد رهت رسکلاب و مامئب تسا يعضوم و

 کی ماب و مبث یاس مال رسکو عنقب ( ع) تب اطلس

 تجحو يهاشدابو هاش داب مغلاب (ع) ن اطلادم

 طلست عانم و ت,دق و ین انا وت و

 نر اطلس

 ر اب ای رد ناطلس

 ۳ رک

 باتف ۲ ينعب (ف) هبسااتکی ن اطلس

 هاقم( ف) نود زما وسکی نااطلس

 ناز دنلق شش وپ زا يعون ( ع) ییقطلس»

 مسکل ای و هعاست و یلتش اچ ۶ رپ مضل اب ( ع ) هطلس

 )9تا و تا
 لیمو رسکل اب و یتفرکاو مبحتفلاب ( ع) علس

 و ي اپ فاکخش و هنیادپب تسیه وک عتقلاب و سد رک

 یص.مب ينعيب و معط دی .تسبا ه رت و

  باتف ۲ ينعب (ف) خرچ

 ياه ,ذکه ؟یناطاس (د )

 اش ه رب زج يه ات د اپ و هشاب وآ نام

 یخ رد یجنعتفی

 5 ۵م" زمذ

 ندجینادرتربو سم ندزکراوپهعتقلاب (ع) فانی

 5 د رطن هقغ اب ۵ بوشدک يم رچ و تعا رز يو رب یممز

 نقش ذرب د یجتکفقب و نز مها وخ ي وش مسکل اب و حنشاپ +

 و مضب هنش نکن "نا ردیو هاشنپ و نوش شیب و.

 یکیل دچاپ

 دوب زارمش هاش دااه

 یو ۵زک " رچ صتقلاب و رنكرف رسکل اب ) )2 تایی

 افق رب و نسب د رک هتک مینو ن دن اشوجو تنم نشورپ.

 ضشپ شیر اشن و تخحس یضن و از يسک ی دنٌلنا

 راویه تشد یینصنفب هشاب ء حش وکین هک روقس

 ك دوک و فرح رسکل اب ( ع) دقلسس

 رهلد نادرم حتفلاب ( ع) عفلنیپ

 يزيچب يزهچ ی دهشکو هتشررسکل اب (ج) کلن

 هچب مال حذف و نیس مغب و ام يزيچ ن

 هنبول ام نادان يس

 نش مز الم و

 هک یاب نداد:شیب ییتعفغب و.

 وبا تقشخ ات ده ۵ :تنفش «اع+

 ولس

 سل وب راک زور یا( هلق) ربق رو ۵ کلس

 بش و
 یوشعم نا هناد-ینعج( تفر) ييل» لس 4 ۱ 20

 تسب موناج  ي یاب ی

 هک هدر رپ مرت لق

 ۵ م د هقلح فرطکب ها ول د متفل ۳ ) عر) ملاس

 تسوبزآ مرچ تاب دورام نانبزک و ۳۳ یا

 ۳ ۰ 3 ندرت ملس تحخ م یولد یتحخاس را
 درک تم

 و و

 يفحخ مد و ن دا

 ۳۰ مضبو راد ياح تما
 ۳ مان و هنیوکخ ار نب لرر : بف یاعمردو

 یو هب رف
 ان یبتعذقب (ع) ناپلس

 يدننفگ يسر اف ی ایلس ام و

 "هی اصص و تسی مه ۳

 | 5 معلص ل وسر ت سشح

 تسا يهوگ مان مینو برع هقوشعم و

 هلببق مان و برع هقوشعم مان عتفلاب ( ع) هم

 مر راد و مراد ما تسا

 نزو ( ف) هححنلی

 ماب و لی ارتسُد هی هشفلآو عثفلاپ ) و  یطنلس

 ینمجر دز | تبا )

 زیچره يالاب و

 هندر وخ راو هی دشلو ییتیشب و عقل اب (ع) ولس

 شوم امفو ندش

 زین جدا رن7۲*تسی ه هنرپ صتغب.( بفر) | وان

 یو اول ش هنهو دننااوج

 هنناش ونب و اب هک یی ای هب اب حرف ات دنه د ننْلیعب

 ندروخعب ه در ب۲ رد هدرمروک لاح اب دوشداشان

 تسب,"هیشچو دوش لی از

 س دف رد

 ماین ان هچب هک هقان ء دام عتفلاب (ع) بولس.



 تسوٍپ و متلب (ع) مخ و ایسپ هی شنل ز

 دوش لاور نتوت زا هک اه یا

 لقع ناحش تسمن مضلاپ ( ع ) نسداس ۱

 و اش قرب و افربیچعن ز تقلاب دی ی

 ب۲ مشاای و و هش دنومپ رکتب هکیب هک ياه و رب ]

 .شوخ و نور

 نت ماویهواسح او مرن ( ع)هش اس

 نه اشهاب ( ع)) نییط بی
 هیارش مرد شین و مکی مفب ( ع) فالاس
 دوم و ندا شیپ دکچب مونا ز | هک یی و

 ناگنیشهپ مال دی دشت و مضب و دوش هد رشق

 خبلب تیاغی هبهشنلا و عتفلاب ( ع) ؛تف الی

 تسا یتلعو نا هدندیب و ناهديگ دیم دیضت اب و عیصقو

 و هنک ظبلغ و ریطسار كلپ ودوشیم ی راط مشی دک

 دزیریم ناکزم

 هدفلطت عشلاب ( )هتل لا
 هد رک جتق زا تسا يعلق مان مشلاب ( ع) م ا تاینج

 تو ات تب ۳ يه

 اپن ذ در حتفل اب ( ع ) ملایم

 يمحر هو یل اعنیادح ياپمان زر ارتم) يم اتو ایر

 يزبدح دص التخ و یمد

 ی ۰
 .یکایر ینفل م لس و یز ات

 نی آآ ردعاب و ۲ هم" ۲ زین رسکپ ينگينب ۵ب و تسا

 ی تسپ درم ما م ال دی هشت و عنفل ابو هیلس عیج اپکنس

 و تس

 ياب فک ياه ناوضتسا مضلاب تخحس يا حال تنم

 تسیعضوم و نادیم

 زین و تسا یتعراد جتفطاب ( بف ) نر انمكاش

 نک هصق دوب لاسیا قشاع هک تس | ههاز ءاش هاپ

 .ننسا ده دووآ حورشم نامالس هکسن ر ۵ يم اجانال وم

 ينخرد :مان و يراکتتسر حتفلاب ,( ع) هم كابس
 ۱ .ندیدر و تسا

 اتشکن | ياه نوت و نا رضتشم مو

 « دم عیج و د رقم

 رسکب و موبر موف ۵ نوکسو مکی عتلاب ) عر بس

 طلب
 ی هیشوب سدعنقب و یکبس و تسچ و هزمن زارد مد

۷1 

 یتخرد و تسا يه و دش هد وب ر و یهث ام ءماج

 سر بو زا هک سیب تسايتخرد تسوب ءزار د تسا
 مدرم شن وب و هنیاق

 تشلناپ هسن اک ید رگ کای و ند مس ) ع ) تلس

 و اه تشکنا . یتخاهنآ و نهبرب و دیش ارت رس و

 وچ مضل اب اه یر

 ۶ هننک ناغف و زار د نابز ينز رسلل اب ( ع ء) هتل

 يرتش و لاسطجف ينخس یبس رسکب ( ع ) .مملس

 نش ابن شنا هند چیه هک

 .ك رب كتس رسکل اب ( ع ) هنلبب

 ی مغب و ولکتب هیقل ید ربو رف حتفلاب ( ع ( جلس
 دروخ رثش هک تسیفابل مال هیدشت

 ۵ ] هک تسیه اشداب مان حتفلاپ ( 7 )ا ته لدرب

 هدنناوخ نانقوجلس ! روا

 هلقم (ع) قوجلس
 ج)سو ن درک تباغ مود نوکس و مکی ثقب (ع) جلبس

 ی یکی هچب .م ال و نیس تب

 تس وب یب دنعب هزش رب ب وج | و کن[
 ۰ هک کی

 م !! ین مان _یمتنافب و؛یرخ تل

 راد حالس رصتخم (ف) را هحالس

 تشذک هکدووش حالسلئم ( فر ر وش سس

 هرم دک هتشز و هوا وشوگخ عتقلاب ( ع) نیس

 توپ ونه له ا هنش ویب مر | زبنک و دننک ور د دیس

 نان لس ویب و يرآ و یه و يمآرن. نینصناب و هلن ا وجخ

 ناسحاو ماو و راویهو مرن مالرسک و عتفلاب و وب

 مود یولسو مکی متفب هتسومپ و

 ف اب هو (ج) 4 هانجلبید

 بارش شور اوگت وخ و مرن  زبج ( ع) لیمسلس

 تسايتلع مان (ع) لوبلسلتیب

 یک ارایه هیت روتر دلم

 نا ۱ نایز وا بعنس :عتفلاب ( ع ) طلیب



 کی ۹۳

 ناب هکیه ابو م دم ی

 دردب نا هفشک هک ت) هتک و تشا نااشنا تروض

 تسا عفاو ف الخ

 اب ( فر لر لس
 ندرط وا ی ۵ ور ينسیاه اب (تفقد) هبث کات

 یزادزن حتفب (بق دلی

 هنن اوین لصتم

 هو رحم رب مک
 نیهنعذقب نآ غج و هناخ لها عتفل اپ.( ع,) یکس

 تکرب و تمیح مو سیب ۵ رم مان و شت"۲

 مار 7 ياجو اهن اخ و یکم ( )تنم امکش
 د ْ 94 1  تص
 شد دن تک مود مع و مکب عغکپ (ثف) مکس

 نیت اف نر نزن

 9 ن تیفرس بی هم و

 هک
 حاق ار 9

 ۵ نت اوحا هک تشاد یمن رقل او ذ باطعح هوب هد رک

 ودمب یضعب

 ن ون ن وکسو

 تسا م وق مم د ربتع ه بک

 تسا يرپش مان رسکل او یتفل اپ (, هلغ) اهر دنلکش
 لت رف ياي و د لحاس رب و نکس اند رک انبوه

 هک رس عید اف مر اچ و کیا ( بفر) نیببکنکس

اد رکاجتب نیغ ور و هاش و
 هدنرر وضب ع

 تمافنساو يقسار و وکسو یکسم حتفل اپ (عر ها

 نت اسا حیج > یتصنقب و

 جیب يلتسها و نادونم 7 مشل اب 9 نوکس
 ِ یهب زا تسا "دلبیق

 هچوآ و راویه ها باک هی دشت و لپ ( عا) تکی

 ید و الف ز م ز ی شعن ی اههک شقنم یه ۲و زارایو

 ساهل و مرد جم يس ماف

 د ییاهن وا ریبن اشیب ( بت ) رامب ون هکس

 لکت دن ملیت

 .تفاح

 بار

 تخدلک ۲ رک ایکس لثم 6) ی ابکش

 ننوم اخ میاد هچجنا هب شذلاو رکن

 هل اب

 و

 :هشم پيش فا بخت و زشکی (ع) فا دنا
7 

 , تنسا

 ۳۳ ۳۹به جرب نقاب ؟رع و

 نه رب و ۳ دا حس ی نصب

 ن هّنس هی مس

 او نآ هحنه يك دن هتتس حتقلاب ( بق ) هلبکت

 .قاوف يز اقب و دنا وخ یکچه

 رساناب (ع) ننبکس

 ینکینی بو نلتنس ار ۲ و مارآ عقغلاپ ) ع ( نکا

 .تتسا يزيچ مان وه همآ زین ف اک هی دشت و رسکل ای

 فان متق و معب دارم ید تویااق رداهل

 یخ هد اه و دورین

 : مال دیدشت و متقب ,(,ع) لس

 نآ لّثمو داد و

 زاس زا يكي مان هیدشتو مضب ( ف) بالبس

 رخ
 گ

 ييتام تسب "هم اج

 يه وا رب لوب مهجو یبس عنفپ ( ف ) ثچب كابس

 كار
 6 ج

 يم ۵۲ سن مس مبل ابو

 دونشعخ وایت ( بف ) | دهن كزچ اید
 هک

 زن هک يح ذطس مسکل اب ,(۱ ع

 ] یدخ

 کم[ 5 ینرل

 راد عللس ينعب مسکب ( ع) يحالس

 ..حاق و مضید ماک هی دشالاو

 ریش ء) کیبتا مپ

 ی ۳ و
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 رسزا نارکمرچ هک ينر رسکلاب (ف) نه اس
 ۱ هنزاس ص۲ و هک

 هدنن هقضب رو ب۲ یتخبر عتفلاب ( م) بکس ۱

 نازیر هشيپه ابو زاود درموناماجزا:يعونو

 تسا يحون یبتصتفب ور كبس درمور اتفر تینپساو

 ویشوخ تدخرهزب
 دک ساک . تبما-یشرروخناق رسکلاب_(تنع) بگین
 ران ان ماعطو هنزپ تش دو تن اهنو کیش وه و

 م۵ب ر ۳ هر( هو

 هکنا و نس ماف فاح و متفلاب.( تق) ی کت

 ۱ هنک كس تظفاصم+

 ناتسبب-( فا نانسی شعب
 تاس ی افسپ دم

 زاوآ (بف )ویا

 ترا عود اشم عج

 هی.ارپ:

 رلوس نازبک نارگیز اب كس (ف) هنزوبلس
 دشنک

 دش :موقرم هک ایکس يفگيب (ا) دهن

 هر وسلم و دح رم " ایایو یتقل اپ (ف) هنببنکک

 برق

 ننه اد رواگنا ۲ شفا )9
 نآ مد تکرحو سح هک تسا يتلععتفلاب ( ع ) هننکس

 مضل ابو تسا ءدرمدک دیاپذ نانچ ضدرم و دوش لط ای

 ر لفط هنراد زاب و هذنک شوماخ نادپ هچنا

 يزات میجو فاکرسکو یبسعتغب ( ف ) جکس

 هشاب زیوم

 جک ید ينعي ( ف ) ناجکس
 لد تعس و محر ید ينعب ( ف )رنج کس

 ۵ زماگباو ده هب و 1د تخس ( ق ) لدکش
 يتسمو ندش تممم فاک نوکسو مضب ( ع ) رس

 _ت
 ت ریپ

 بضغو ماعط و هکرس و نآ زج و بارش و امرخ هبین

٩ ۳ 

 رکش برعم موتفمن اک ییدشت و مضی

 گرم تف و یتخس يش وپبب صتعققب (ع) تارکس
 تسم تین يقاب ( ) یار #

 تسم یز حقفل اب ( ار

 و تش ذُک هک تارکس لثم عتفلاب (ع) هت کس

 دنه له۲ هک هنیوک ام هساک یسر
 نیو هر اوکنس

 کر ##

 اف رد مضل اب

 مه و ثنوم تسا دم عیج و د رغم وا و هنیوکار

 دوب ذم حیج

 زین يططصم و تساوا برحم رچحس دننک

 هک یچوک يرمت يز ات ياز و عثفلاپ ) تف  نرتکس

 هنی بانک ى لا من ۲

 و هوک مان یسر اپ باک عتفب (بف) يرنكس

 نار وتس
 5 ۵ مج يس راب ي اي و بت رسکب ) هو نیک

 رس دنن ام ننرس هک تاف ولخم زا تسیق واخحم و

۳ 

 اند ایل اط ( تف) ن ۲راسکس

۱ 

 منی ينيح ز م ویس و مکی 9 تو

۵ 

 هی ییهب ل د

 « داک هلپح و « دن و م ب اتش (ف) نانع لس



 کی

 نایم تبوطر هک تسا يه امک مضلاب (ع ۱ اینوعس

1۱۲ 

 وپگس و تباوط ر لآ بط بل ر هو تسا رفص لسم نآ ۹

 غیص لبقو دنناوخ هدویصم ان یسراقبو ینیوک امن

 هنیوک موقز ارنآ هک يقخرذ

 ناتسکیرب هک تسا نهام یینصنفب )ِع ) ر وقنعس

 تسا نه ایت لبقو لشت هنرب راکب اب تورو یارب دوی

3 ۱ 
 ۶ بی یوم

 2 و

 تا ط
 زنم هب یشنت ۳

 ماین ان هچب ند اتفاو ندانفا ن رد حب ) عر ط هد

 ربصا سن" هک يدنسر تسا يوراد ) ح ۱ سا خ

 من اوت

 . ید يارخو نجاد وبا متعلای ۲ ع ) یش
 رسکل ابو ندیماش۲و ندرک بیعو بآ درز ملشو ۵

 و هشاب درز ب۲ ی ۳ ۵ هک يقس ویو هداد ب۲ :تعاوز

 گززينار اب عزا هک رب 7و ام رخ تح دو تسا نیانکمان
 در اب ه رطق

 ب7 زاد ي مضلاب ( ع ) ایعس

 هکر ایق ياهريتزا يرمقو تشم 2
 اوت نت

 مابشنوب (ع) ییغس.
 پساتنشُ هکمور یومرب تسا نهول مان (ع) ن ااییقفس --

 دوب هتشلاز اه د را ان" هاش

 يرايبب ز ایسب حتفل اب ) ِع ].میعس

 ججمو ی" هقلح فان یی دشتو متفب (عا ی

 یپزاو دم" [ز مد مضبو لنت «اجو دقلح نت رز

 و مدرک خاروس مضل ابو مکش یتقرو شو ندی هنکرب

 هنسپ ها ,يوبشوخ زا ثسا يعونو نآ جو تویکمع

 هکرس رنمکلاپ يا اف ردو

 هنامز ینعی (بفر) فلبا کی

 ناب هچناو يزوريث (عر تیک

 دش شوماخو ندرت هدیمرآ زینو ار يسک

 دننک شوم ادخ

 , .یتیضب و ن دیزیزجتو یترزمت عتف اب
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 پا درد ]ر مدرم هک يويد مسغا اب (بف  ةچاکس

 دریک ,ورق

 يماعط لبقو . هتخررقا تفلتا مشلاب ( ع۱راکس

 یحعص اما هتخو رف"۲ شت 7 هک هنا هتک يضعبو تشا

 تّسالوا لوق

 نا دب هک جو ی مس[ حر نیت راکس

 رفت آنان

 ينانو ه دی ام رسکل اب لوقو متفل اب ( ق ۴ راکمن

 هنشکم

 يماعط ماذو دن پت اب هک

 نیبزا هلیبق ير 59 ۶ ) تکس اککس

 زود هزوم تاک هی.دشذو منفپ (ِعر) تعفلاک 5

 رد شفکو

 دیابی دیجعم:نیشب هیخز ینعیب ( تفا) هرفاکس
 هرفاکس هن تا ه رف انس عیحص هچ

 مضل اب و نف7 ياه هلاحو اهر ایسمرسکل اب ح) یلداککر

 جا روسی دشنل او عقل ابو ایسآ و نجمز ین ابمنداوه

 وبتن وخ تسا یور اهر گفت ه اچو م درک

 هشیذنا يسر اف فاکابو رسکل اب (ف) ل ات

 هدنیوک ينعیبو .ندیشب دن اب مم او ه هةنک هشیهناو

 مظن رد « هدفی وک ينعيب يب الا مالک ر داما « دم" زین

 ه هرو"۲ تم وصحخو ينینت ه ينعيب کنشرف ر دو ه دم هن

 يدنپشي دنآ یسر  فاکورسکی (ف) شل 0

 دمج و ششول

 موهضم يابو مال نوکسو مشل اب )ِ فا ویلاکس

 نژنجو ی ان ز | دنشاب هتخپهتحورف,!تشن رپ وچن 1

 یسراف فاکابو مسکلاب ( ف) نیل :انکس.

 هدمآزبن ی دیشیدنا لیقو یدینشو نغُک

 يک لانه فا دیدشت و مشب :(ع) ناکس
 ياجب ناکهتشابر

 دراد هایسو خرس كن ر هک ( ف )روخت اس

 مسکلاب و دين يسر اف فاکابو مسکل اب (ف) ی 2
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 گز
 تبیبس تحر د رسکب (بفر جا نیس

 وو| سپ و کیپ يطح" اي و هلی یبسب ( ع) ریس

 و وتآ همانو لوس

 شفن نن وخ و رین اوج ( ع ) طیعس

 .مرش يب تخس عنفلاب ( ع) فیغس

 اکو ,قرشیب تسا يعضوم متفلای ( ع) نیفس
 هنیفس ؛میج
 ياعشا بان زین و يتننک عتفل اب (ع) هنیغس

 هنیو هنیفس ار مظن و

 الفع کیسیا ن اهزت |( مر

 يه اي بآ ور د هک يکشم رسگلاب (.ع) ء افتس

 2 معتفل اپ و هننک

 د ر اد هاگن ب] ولعت مد هک تسا يغرم

 ,مان و ۶ هنهد ب7 فاق ییهشت

 وب عانم هدنش ورف هی هشت و منفب ) ع 0 طاخییب

 تسسو نهمآ رد رسب و ینتنآ هن | فیفخت و عنقب

 پا ی هیوش

 نجعم رب هک هق رخ و دنب يور مسکلاب ( ع) عاعس

 ار هق ان ینیب هل يزيچو دوشن هد ول ۲ درکخ ات ینشوپ

 رد و رس .ینعیب بم ادهن رذ و دننل را وتسا نا هی

 ءد رو "7 زیت

 ,یبج ناو اپیب رسکل اب و يرايبب عتفلاب ( ع ) ماقس

 تسیناداو حنغل و مدقل اب میس

 روم د ] يف رظ و نداد بآ رسکل اب (ِع  هیات

 1 دنروخ ب۲

 نوناسو رن هچب ریش ای هچبرقش عنغل اب (ع ) غیب

 ل رنمو یدش کی دزن ییتصتفبو ز ام دزیچ رهو هییخ
 ,تبه مث

 و تبسآ يعضوم مان ( ع) ۰

 نادر د نازج و نوخو بآ و

 كرزب ي التس و

 نتعنغب رام يور باذق ۲ نتخوس عتفلاب ( ع ) رعس

 ظ وک یهم اب انک

 لشا ندش نا

 هکیب تسا يهوکو مشش خزود مان

 ت

 1 ریس

 اطلس دعرذ هک تسا يييکح مان ( ع) طارغس

 ید او تكنرف مد هک ييشپ هم اج ودوپ

 يرشب هماج م ودرسکو کی حنفب ( ف) ت الرغس
 شدنفاب كن رفبدک

 ی انس ۳ زا تمسا

 را شر تن يک ( ع) طقس

 مب و ن هد زمل و هی ر هد و و دمج تفایفجر زا هک

 یخ تفقو و ن هی دزا ب7 ندشتسسو نهم[ رد

 ۳ دخ هر ون و رد د وب شوم اخرکی د ینفک

 هک ربا زا هر انگ و ه هم" ۲ زین مض و حثقب يک شی ۵پ و

 رم د اب و هیبخ یم اد و بیان کید زن نیم زی
 وب ز عاتم و يزيچ زا هشایهد انثا ءچنا یبنعتقی

 .دش این هرمخ ور ذ هچنا و

 درک كناب وع اچ هت و هیحان مشلاپ ( ع) عطقس

 دوخ ي اجزا ماعط ندروخ و ندز و شقر و هر

 5 دیبنک و یتف رک ين اشیب يوم عذقل اپ )(ِع 0 عقس

 مر دینادرک كنرار يورو مویسد اب و شن" یشعخوسو

 نذر و ندز هچنابط وار رید رم يغ رم ندز لاپ و

 مو د نو کس و مکی بد | رب شیچ ندرک ياشنو ي زیچ

 نیم دش ولو هیح ان

 شیرو نایسآ و هن اح هناپس7 عتفل اب ( ع ) قفس
 مدناب و یهشو رد ووناخ ی دیشوپ و هنشف ورف زا ر ۵

 غرمرتش ندنشروک سلاعتفب و تسا يعضوم حتفلا و
 هها زو ناشیانارتم و نایاسرث مک احو نآزجو

 | وّشمپ و ش وب رج ز

 نایسرل هيانک (فا) ن ارج گقس

 هلثم ( ب) ياز تنحم کقس
 دانم ( شتر  انیسم کس

 يراپبب نیتعففب و مضل اب ۴  منم



 نسب 4

 دلل | ةبعک

 یو تینا ریز و ( 5 بآ ۰ یر | 1 « ۳ او و و صیگرب

 نوح

 هژیوک ارد دیبغس رسکلا و عثغل اب |( تک جا دغس

 ماعطرنا نعون مویسو مکی مضی (ف ) و دتس

 .تس]

۳ 1 

 اره هدایپ متلب (ب ز هناپدعت
 ٍ ,وناجو نتقر رود ياجب ن رمدصذقپ ) عر) رغس

 شکار ۳ هیتمان يهاس ش ده م اد م ان ثمسا

 بورغدعپ زور یدببسو تفاسم درک عطق یمتصنغب و

 ر دو يم هلایپ حنفب لر زب دق () فا راادیب

 يارت ظفل ی دا هنفنک يم يهعپب يتکاب جاب و يپ هه رپ ]

 تساا

 يک رذ نابرب ) تا ۳۲۳ تار 1۷ اب یچ رفس

 ت

 یی تسیاهویم تناب (ع) لاجرفس

 هرز وز ارز ی () لر لج رفب

۳ 

 هراوخ كننس غرم ينعي دهی رسلل اب ( ف ) و رفسب

 ي رو دنگ و قاسم ها و هشوت مقل اب ( فر
 / 0 کر

 ناگدتنا 7
 و و نت دات وز یینعنقب و هنارعخ و

 هضو ز رد هک ماعط ینعی (ف) ۵211 لیلخ هرفغس

 هوشیم چ رد مالسلا هیلع می ا ربا رتبم

 تاعنصم ناب ز یفعی ( ب ) تحاصف » رفس

 تخیبليتب (ق) يرفس
 5 ن اپنپ دل اعرد صتفل اب ( ع ) هفسغس

 هام بس ود ره حتفب و م اعط نه رک ب مچ یتین

 ۶ رس رس و هد وپیپ

 مش
 یتفب و تله وای و هدوهمب و نای ره (ع) طفس
 هماج و لاوج اف و ی

 يه ایس مضل اب يگنا وي د يع ون حتفل اب (ِع) هعگس

 يکرت نابزب و ن درگز اب مد عنفل اب (ِع) اتفعبی

 دنی ول ام وه"7

 خب, (ع) کغس
 ينوخ کش ا

 ی رب ز و يفس) م ۳

 و رف و دنبیک و هیام ورف مدرم مسلل اب (ع) هلعس

 و یتس ينفکن رایسب و نوخ نه

 زینرف اک ینعپب هقف بانک رد و لیخب زا هیانک و دید رم

 ۱ هنادد مو

 يتعيب هم انف مش ر د يولع دض رسکب (ع) یلنس

 هننا وخ ينا رک ش هنه هک ینه ۲ كید

 و نآ زج و تخ رد ند رگ ز اب تسوب ( ع ) یغس
 تس وبو هشمن ییتعنتب و یبم ز زاد اب نفر کاخ

 تدم و رایدنفسا بت سکب ( ف ) را دنغس

 توح ج رب و ذ ب انف ۲ یدنام

 ,یکبس س اط لیق و تسا ساط مان عتفل اب ( ف ) هغس

 دمدک د م۲ هک تسی ور اد مفل اب ( ف ) فوغس

 هن موخ تس دنکب هنتخیپ

 بور کاخ های عتفلاب (ع) نوعس
 دو دبی و ندش نا دانو لفثع مک عاقل اپ ( ع) هعس

 ينادانو

 ينعيب هیفس ,خیج مود عنقو مکی مفی ( ع).اهغس
 .یاد ا

 وس و کی تفبار داخ داب نیدرب ( ع) یغس
 یباو تخحس د اپ هدشم اب و مود

 ام وا هک تسی هرم مان مفلاب ( فر ن ایم

 ي هنن اوخ ير وث نایغفس

 را ياه شخب زا يشخي متفلاب (ع) صبغس



 ادیب :

 هش اب ماعطزا

 ی د وجودم هادام7_ ینعی:((ف ) بت 2

 ماک یار

 کیدزن روکذم دقسب بوسنم مقب ((س ) ی دفس ۰
 اون طبرب يديم اد مت

 ينيچ هاوحخ ر اد هل ول هزوک عتفلاب ( ع ) فارس

 ۳ ات ۱
 ن دبلام شیوخ فی یشورو ن هاهن

 اب يل رت نایزب ( تا غلعغش

 دنکیپ درک در۲ هک يوراذو رم ینقر یسیمز رب و نقاب

 ن دماغ نوح ر دو هنر ودخ تسدنلب

 انزو, یخسرپ رداقوزیرنوخ منقلاب ( ع) صغش.

 دوی سابع يغب ی هفیاحخ لو ا هک دیحم ی 1

 عاصو یجن ابمو ند رک ترفاسمرسکل اب (ع)ر ۳

 موق ناجم نر

 يجن جم عتغلاو رسکلابو هب ورک اخ مضلاب ( ع) یر اس .

 دننک رتش ينيب هب يمرچای ینهو ی د رک عالص و

 يسکپ یسک .یداد .لام عتفلاب و پسآ نه د ياچپ

 : هناسرپ و لام دوخ رشردات

 لنت و مون لااخو قحر اکو نوبز (ِعر فاغعی

 ۵ ر ال ایر ابغ یشخمب تق و هک ۵,۲ و

 شب ینوحخ هب هشت و ملقب 9  اکامقیی 1

 جناب 2
 لکو یک هننامو ق هتفو هتسپو زوج ناوضتساو ..

 و هیام و مق و نادش نوبزو تسب يبرع ردو هنخب

 يزسو منع

 تسپ مدضل ابو واز و دیامورف ينجب ۳ ۱ هنل 13 7

 دیامورف مدرمو روتس میاوقو يتسپ مسکل ابو ی حق

 یو امت ریت اهتسکت یی ی

 اند رو. 1

 مکحم تسا تاغلا لح.._

 | و

 و هم[ زین ماداپ و هتسپ تس وب

 هوب هتخب لکز ا هک يدنو# مضب ( ف) هنیلاغفس

 هیراومم اف دی یشذ هبو ين اب يتشا ( فود اهررب

۷۹ 

 ين اط من اح يرثخد مانو کر رپ

و يکپسو يد رخ يب متال اپ ِع) هر ادرار
 

الوط بانک منو اش ينشآ يفعيب ) عر شرب افسر
 و ين

 هنیوگ

 ر ایسبو يتسيو يسلان متفلاب ( ع) تفس

 پاش راهسیو ندشن ب7 یبسو ندیماشا ر ایسپ

 شود سگ و هرکتشن يحتنشت 11

 مدو دننامو ,لگشو هنناوخ فک ارن] برعدک

 خام وس میغل اب و. .ي.وق و

 اص وصحخ.زب وس خ ۳۹ ووس و دويع تچ وگ

 ید خاروسو ندیل خاروسمشل اب ( ف ) ینغس ..

 هک نیر ز دقلخو هدرک خ

 لجت تیاق .ناکیپ زا یعونوو "دننک شوک رد

 کیه .رهش رد. .ات دنه ه يسکب .هک یلام و

 هک د ریکخب سک نآزا هنش وذو هه هر صد ت ناب

 هتیوگ "یو ته يدنه.و دناسو لام پح اصی .

 مکصمو ميطسو ظباغزمچ يهرسال اپ لنش رف و دو دنقس رق

 ریطسن هماج اص وصحخ

 هتساد مه اوج ما تیانک (فر) تدیب اک هنکس ۲

 نت لاشماو دی ملورم ۳ 9

 شو هدنبو بفورعم تر 0

 هدنی و ءراپ

 25« هوس راط هلو ج رعخ ناز وی ( فر حجینس

 «هاوب تما يماقم مان و هلثم ( ف ) هچحفیس



 رگس 1/4۸

 ند رک هلپحو شن 3 تعخسعتغب (ع) وطس

 رود ماکو درک هایح عتقلاب (ع) .ي وطس

 ناراراونع یآ لثم و ب۲ نوش ۳ ۵

 و

 هویت هی. اعشار دو بل مانمضب ( ع عا) هات

 هج هنر اد دایم د وح بویعم
 يیلس هکن |

۷ 

 (ح عر هن 21 نیم
 يه ن و ن ی تعمک یو 3 ۳

 د مک دق

 يمرذ نیس مضب ( ع) يل اجدیپ

 نو هه رس ملا ( ع) لداعسب

 یاب ایب يالوغ حنقل اب (ع ) حل اعررب

 نان اتس ةاوک ز مفلاب (ع) ی اه

 ۳ ست ی ( مدل ی ای
 در ی

 او ن ثیبقز زا هو ام کز ت مسکن اپ یاب اعرزب

 دصو ةاوک ز وییدا رز 7 تجار بتااکم شاخ

 مکب حلب تش رف یان و هلن نب (عر رعس

م تسا یه ایک موبس و
 تض اب ر هتپجب ام ونک اک من لخ

 دن

 ینزرب جم رچ هتلاب هک ينز ن ۲ (ف) ز اب رتعس

 : داوش رد 0

 1 رایمو تین حل اپ 0 ِ 4٩6کریی
 ید رک تاب ی تکمنو

ش وخ تسبپ حن مفل اب و
 نیو نیمز تام | فک وج

 ۳ يفعب»( ع) ردذص | هتس

 ۳۳ ابجنمح الطص اپ
 وز

۵ وگییب ههیحددب
 اهن ز و دم لبق می از ازم (عر 

فر هیی ام دربی
 بک ۳ هد ابی يفعب م

 ی رنشم و ایر دی وا هو اف جا

 هر ار نت ریس

 ابا و یا ( ع) رعس
 نوه ۲
 ی

اب دو نا هش
 يمرُ مدغل 

 ترا رد و
 يلنس رک شن 7

 جی لجتتمپم

 ۳ ا شت 7 حفغل اب (ع) یعنی

 تعس

 تسا يوراد مان ينعب (ع) طقنس

 شب ر يلعپ بو تسا هلع را يعو) 0 ۹2دی
 س

 نزومج و

 ل وغ رسکل اب.( ع و كاعبس

 یا ننقر زا يعون حنقل اپ (ع) م

 ثع هی سل اپ 0 حر وی
 بش را

 هک ر ابمو نوهش هتکسحر لنت حتقلاپ (ع) 4

 روش رانم- ۶م
 والس

 شا يا زدم هی نجیب و نادش.

 هچرو را دعتفل اب وی یه هک ور اد شل | ٍ )حر طاوعتا

 فا یذ] هزین و هنری رب يبنب هی هک

 1 ع) موعس
 ۳ یعنا رذ

سکت 3 جدعلاپ )خ 0( هاگرری.-
 7 ر

 5 دام رم 9 دم زا

 يرانوت 2
سز تتس ۵ و

 تقااطو ن
 ید ان او و

 هد | مر

 ندجشوک حذفل ای ات
 اهن هد ودو

 فرد فو

رحو ندر بر 1
فقر 1 جابو جا 

 ندرت بسکو 

یز حل اب «(ع ِ هانی
 يکينو تخرل

 زا شوج يوبو يد

 نزآرنجو
1 

 و ششوپ حذقل اپ اب ]۳ ف ِ
 .ه زار ۵ يل ر پع یو

 اب
 هفیوک

62 نمایید
درب زصلف اب ۱

 دامربربث یق 
۶ 

 درم هیجعم ورا (ِع) 1 ۳

 مر ساق ب طضم

 ورا اوعخ هی و کود -

۳ اتصدری
 

 ی
جا 3 گوجم ت تادت

 

 0+ ين مو

 ی تسفو ید همی ذی

 شکت د

 ۵ امد هک يفيمز و ید

 هس

 و روح هنچ يذ اسب"

 یر ار عض ومنچ )۳و دون جد ۵

 هنیولبم هثس ب۲ ترشک

  س
 و

وب هد رک مرگ هی
دو هنز اس منس

 يعو

 انآ نوهردهک 0 تم

 وه ۲و تست و و جنرب



 کم .
 ب وسم 25 _ب وب رومشپش مفلاب تق) رج 4 دپ

 ننه" حب رمنپ» همش اه

 هکب راک و هنهرب عتقلاپ ( ع) خیرس

 » زاح و حارف ییمز ختفل اب( ) حب رسا

 تیزعن و يه اش ه اب و ام و تخذ ) فا رس

 ۵ ز

 شیع تعسوو

 شعنلا تانب ينعب ( ت ۱«کلف رب رس

 دوش هدرک ناهنب هچنا و دازآ ( ع) هرب رس

 ناوریرس رهش هاش هاپ م ان ( تف ) يري رس
 دنا هد این و رسخحمت ماج و تخت ورد رک تسی ر ادیجح

 یداق نز اب هک یبتع هرم متفل اب ( ع) سپ رس
 هناوتن درک شسپ "۲ ددام هل يرن و دروتنز

 « نننک تم الم

 مّچز ۲هک تسا فور گم" ی شیر

 دنچیپ نایک نآ هتنکبم تشار تی

 ينعيب و دن اپسچ اه زیچ نا هب رگ مرچ و فاعص و
 -نوب ز و ۵ب و ناغت وةلات

 نر جی ۵به ار مب ری
 کال اچ

 و ۵ ایخ ینعب ( ف) يراآ۵ نم رس

 يينب و یراد یم یهآریش و يرسيه و ي راد سم

 تبحم

 . تسو ر اتمزین رس ونک وس

 ۳ .مویبغم لو داب (ظ) نیوس

 تاناوبح عبپج لفکو يمد ۲ .ءاعف تسشن (ف و رعم

 ناهاشهاپ هاکنتختو ه اکنتسشن نیتوشکب:دنی وکار

 نر مهقب دیقو
 زازکشل و ج وف اب هیدشت و حفلاب ( 7

 هیدشت و مشل ابو سل ر اپجو دعبسات سکمنپ
 هنربن عنیت و زاو دن ز اسب هناحخ وا ياوب ۹

 برس لعم و یادم نتربدک

 1۱۷ وطس

 شا هاپو فقاوم منفلاب ( بد ) | ثس
 ر اع دیفس هجعم یاز یوکس وحغقل اب ( / تر 3 رس

 یشای اور و دم 2 منم

 یتعیپ .هدز ين انيو و ) واب ( فر ی
 1 ينن هرس

 ی مع 0 اثیرییدید

 هد ویو عیطم و 5 ۳ مق اب ( شف )هر است ی <

 هد وی و وک

 يه ایت مس رسکپ ع حج

 لس رس و هناخ یونس رسکلاپ )  0 6

1 2 ۳ 

 ین یدهد همش

 و هناحخ ماب زیذو نفجنآم منفل اب 9 2 معادی

 زالو یهو ار, يسل نتخاهنا و ی يالاب

 یدبناباوخ

 و نتشوئو ین دیش ۲ امدخ تفل اب (ِح ِ / ۳

 باتک ر واتس و تخ مد هم نرو زا تو 3

 نآ جو

 سا نایمکحو ن اع نم يغل ] یینیضب (ع) ب دلرطس

 6 مش همش ون بال رعسا تقلر ۵ اح ورشم ات آ تبفبت

 تا

 رپ تسدو درگ یدشزار د یینصتغب ( ع) عطس

 دی رب ندرن تسد زا هل يزاوآ و ندید

 هعب را رصانع ينعب ( ع) سقطس

 عبرا يعبط و نایمد7۲ ییتيضب ( ع ) تاغطس
 یآ رد هکهنجن رب تسا يدنو۲ عتغلاب ( هنر جت
 لتم تسا یماعط عونکی يجارشو هنزپ يم يجا رنش

 لارد و هزلسد 0 9 "و هو[ و پایک

 هلثم ( ع ) کلطس
 بش ما تس | يتعاس یمتصتفب ( ع) وطس

 عاعشو نیو درک ن شا ان هنالپ مشاب (ع) ع ولس



 ورد ۹

 هلثم ((تق) یراورس
 جاشکیب هک تخ زد رک یتعب ( ف) و از آ و رددب

 هتشنرگب ه عاشب لیاهتم و هش اب هنس

 نآر سرب هک تسیه بک نجس مدغب ( سفر یال | و رس

 هالاورس متین همش و ینزیوا هماج ۵ هتناپ اه ر اخ

 هلی رگ

 نوربب و نفر ثجکی رب یمتیضب (عر پل و رددد

 ندم رب

 اب (بف ) کت و و رد

 داثو حوتقم لو اب ( کت )

 بوس ۲ و شروش حوتفم

ِ ۳ 
 یاوف مویصم ی و

 6۰ 9و ل و4

 شک اوچ ست ( 2) جوش
 نامرک يهارتب تسا و ییجع

 ورس نآ و هنور دین رم داب نهدزوز

 ین و تو تو مه ( فر دو

 ۴در ی رعد نمک ارس نیم
 هل کد (ف) ن 4 رس

 شف د ور هم

 دورنشم را فا نطاو يداش

 وآرو یپس حتقب ن
 نجیب (ع)در 1 وزس

 2 یبنآ 2: هد اف تا6

 0 ولسم

 يلتسار ور اک يکخنحاس ينعي (تف) ناماسورس

 ي رزبو بي رثپهو هنواهحخ اوود م ِد

 ندذرک بیت رث ول اج

 ينحل مانو ثاغاب ياه ضوح ر انکر د هکنانچ دنناپ

 سراف,دتمايعضوم مانو نقس رمزا تسنا

 کج مای" نصب يسزا ينحا ( بق ) ۹

 ییواص تحعرد ينعب ( بق )

 هک تکلْم مان و هتیوگ ار هتنرخ

 تسوا تس هب راک کناف ترس ۳
 جعل اصموزومآر مب دن و

ش عقاو شو رس زوررد ک
 فلعنمو یی دو

 مانو ترییا

 دورسینوج زاو "و سی اس مش ز زا هدوب مه یه ز ورم

 5 ده د هد بم و

 بس
 دلنم ) ف 0( هش و زده

 2 هقب ۹1 فیل تسب و رس (ف) رعش اکو رس

 نت ریشو زا رد رقش هیلاو حتفلاب ( تف) طسمو ریبن

 یبدش ارجا گ نآ ویحخ اش نجیب ) فر شل ۲

 فنیوط ییرسدک انار رس ينعيب مضب لمقو خثلب تسا

 ون ۹1 ید ود 1 ورس نآ یکی ) ۵ ان و ریس

 هزیوگ مونص دوش هنتخر نوج یشلد و دم ۱

 دک دیو رم جاش نا اهک يعضوم ( ) هادنو رس

 9 يرس

 ام بو وا هانو مس 7
 پ

 # یخ يماظن دشابرس ناممنا ترابع

 جانب حش ام | وا رس

 میم ل وابو خاش یکی مضی " ف  يورس

 وجشوح تسا یهابک هزبو زد نو ) تف 0 دزد

 ابا ماچ لو م درم# اکتسشن

 نحو وآ و رمسلو یمسود رم 8 حتفی ( ف ) هسیورس

 بل مپ تشاده,شیقاس هک نوج# نیو زا رد حزق

 ت | رس ماب دم کن الی و رس بش ۴# تند

 زیاپو بیع يبو تسامو یمج یتعنغب ( ع) ی رس
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 هی هشت و میقب و هیباس درد هچ ماپ تسا هی وممد و

 دن رپ فان نآ زا هک يعضوم ار

 اریربچ هدر يناثب .حوتفملو اي ( ب ) لاهب دب

 یششک مد هک ۳

 ۱ يه دو
 له ارس لثم يسر اف فاکاب ( ق) تنه رس

 ده ات هک

 و هو تلف کدام هاب

 مر ]و راد رماوننزتپم هوم حال اب( ف) رس

 ۱۳ ی و ی نا

 ۷ دروخ ياموج مشل اب و یزیچ يازج"۳

ت هتفل مشب (لع) تاپ اب ریست
 باب ه* نایاسر

 دوی. همش ل و ات تیر و

 و یبترسکب ( ف) هی

 ییز اوخخ دل رم مش و دزعص ب

 _د ون اچ ۱۰ اپ تون ! ریس

 زع هدر و



 کیر و

 رسکو کس. نهناو :عتفل اب. ( عز) مردم

 ه دیشآ رخ اون "7 يور هک هیفس لاو دار حق و یهس-

 دوش مرناث ندای

 نان هی هک .تسیز اب مان ینفلاب ( سقف ) تک ام ریس

 دن ور اوس رب دکی رب ۱

 تب خک هک کرام-رس لثم ( تفو) 2 ربدد ۳

 ۱ ك
 هفدهم بوفه بجز را یفامرس ۰

 ۱ وه د
 هشپه ینعج ) حر منم ردتب

 دینمونو سم نرم د ین امز ینعب )

 بد رعق :ماقب و 9 يه جا مزقب اب ( ع۰) گم رس

 یک ينام رف يب نخل اب ( ف) شکم رس

 ملتشيفعي ( فک ا) نم رس

 تیعملاهع ينعي ( ف) يار ۱ ۵انسرسب
 يراد ی 0

 عتفیوددشم يارو يسمضب (ف) يار نم رس

 لو ارد فو رعم تسب رپ يذاث مضو لو ا حققاو و د

 دنسپو دش ماهت نوج ي هنتفل يا ر یمراسار وا اقهب
 دنتفلگ يا و یم رسا رول د اتفا مديم

 « زوم يا اب هک هش اب يشفک ( ف ) موم رس
 هزش ویپ ۷

 عفانر ابسپ هک تّسا يا تفلاب ( ع) فوم رس

 دنی ول, يماو ز حرانفسا من ۲ و تسا افستس 1 نض رصد

 اصن او

 يزيذک هیدشنلاحمو فو ورخم ممشب ( تف) سم رد

 دوی :

7 2 

 لیاپغم يرگيد زا يکب دوب دهژس ر هخاش و دورس موس

 فر رس:
 2 نا ح و

 ءسرافزا تسامیدو هنر 7 فرصتر داروآ

 یاتتسک ۳ و حر با مور یهو هد نو همرس ناز -ك

 مد برع تسار یهايآ ۳ رقیب تیتبتا فر اعتم

 ۱ دبی ِ تکاب

 زی ينش ور یخ*ج ( ب]) 7 هبم رد

 ِك دون عمر هک هی وک ( (عطخر ۱ ییب احت تم ردس

 - < < مع ۲ 2 ۰ 1

 اس کیان ي هیادب یممز

 بن یفکی ) كف 0 یتیک همرس

 هم انرسرپ دچن | ينعیدمان نا وع ) مو ( که ان سس

 تانک حج ادیذ و هفسپ وت اه

 و ارج امر تش فلرسو يلرا مکح ( فر تشن رس.

 2ز-اسق |

 هنه هک اتود یمثورساط نصب (ف) مت رس

 یر سیاه یو لات او وا

 ۳۳ تسیظنامت مان رم

 پی" هبقس

 مت مسکپ ( ف) ینرس

 ی

 نام يتشک هک تسیهتب مان و هنّلنا نارلیز

 ار وا و هک هنب . ي ي ای د یامب از

 بوسنم هنلب تسایفخار همان صتقلاب ( بف )و رس.

 تا وق 4 يپ» و سس .مود هد اب ةس م هحخامش تکی.

 ۲ یشن لیاپنم رطید خاشپ جامو همش اب ۶ دم[ رب تسا

 تسا البضغلا تا د7 رد و سیب هاش هاپ مان مین و هتشذ

 گرب و دوب زبس هشنپه و درا ید

 رد و هنادرک هنربغتم شانرو هنکن نایز ار وا یو

 ماف لعل ياشقنوا لّرب

 هنه دیم نآ ههاش تس د

 هدر ذکر اپ تنت رب هک ل هژارا

 و

 هنب گر



 اب پی ۴
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 زارد بس و

 و ان رک نیتجاعم نیم رسک ۲ عاقپ
 و عتفب (ت) نیغرس ۳ جت

 هنیوکز ین ين رس و يان رس امن "۲

 هات کت روس

 زد ندرک تداعو ييوخ و یبتعتفب ( ع) فرس

 چرخ مد ند رک ينوزفاو ندررک اطخو لفاح و ي رتدچ

 مضبرضوح فا رطا زا ب7 شخعی مو ید روح و لام

 عظقل اب و مغلب غا راک شراخ و ماک ن دب را

 نادانام مسک و عتفلاپ و دیس تسبم رک و ند مو

 ۶ دننک اطخ و

 و تکوش و توق و فورعم ( ف )زا رف رس

 تسا , رسخیکهماج و تخت و ,د هک يي راصح ن"آ

 خا موسار تحردهک تسی,وناجمغب (ع) هق رس

 ینینیدب و فو رحم تسا يتيحز مان و درناس هناخو ینک

 ه وب دهاوخ سما

 يه ز دوری رح ي اچ ماب ییقتصتفب (ع) فرس
 ه دم" زین نآ رسک وام نوکسپ يتعيني دی و ندوف

 فر يدز درسللاب ( ع ) هق رس

 نیکرس نبت رسکب ( ع ) نیت رس

 يخرس و یبپس ام نوکس و رسکب )ع) ک رس

 مبتدی و ام هنرس و ینلام يومرب نانز

 دنی ول هچخرس سر اغب تسا يضرم

 هکرس ینعی ( ف )کر ش
 تحردد دگ روپشم تسا بر طم مان ( فر بکرس

 تا د يپ : یزظنو دمبش دوخ هپح رد ي رگ اهن

 ۴( شدر یسراف میجاپ و عتفب ( ف 0 هکر س

 ينلعب

 يزمج يامج ام ينعب ( فا تن لاک
 هکن يسراف فاک عتفو بس مضب ( ف ) رکرس

 هفاب ایسیر زا شفک هکنآ و دزاس جنرب زا بارش

 وادذز مای لعفوریکتم یجعب ( بف) کد

 هر اد يرايبب ک دنا هکنآو هولآباوخ و شنزرسرل وام

۰ 
 ۳ تعاط ينع# ( ف ) همث رکرس

 رد یماب تعضس باقع هنخ مک رس هنف مک مس ِ

 0 ههز یناثب موئقم لواب ( بق ) نیرد ؟رس

 ۵ زا مکاحن اسک هل دشاب ی مویخم ییتع

 ررانو دنیس وکو پس کی يآ 2 اثما و قو دنیسوگو

 هنری باخننا

 زاوآ

 تشذگ هک بکرس ياعيب ( ف ) شکر س

 یاریحو رغم ه دیر وش یفعی حتفل اب ) ف ۱ هننشنکر س

 تسیزیچيسراف فاکريبم یفب ( هسف ) لاک س
 کز اب ياربدنز اس نایسیر ز | ٩ افطا هک يوک هننام

 ندرک

 ید رک بربارب يفعب ( فر سن هان هلکرس

 ًطباضو فباخ لمقو يو فبیرح يسر افواوایو حذفلاپ

 يذيد ياجرب فرشم هک دناب ياچو دنعط و شن ز مس و

 هرناپ

 هلثم ( فر هب وک رس

 ,يبجت يبو ردق يب ينعي ( ف ) کچ وکر س

 ورب۲ شرت يفعي ( ف ) وربآ هکر س

 ا هتسا هدپرب د هنیکز ا هب انک (ش ) هل اس و ۵ هکر س

 وم شرت ( بف ) شو رف هکر س

 ی هیشک مه را یا اعی ( ف) یخ ورف ذ هک رس

 ندش وو شرثو

 يمول درو یعاط ينعي ( ف) ناشف هکر

 يجن اک شدنه هکن۲ ( ف ) يدنههكر س

 ید ول

 ق سوق يا ( شف ) سیلک ریو

 ریز هوب لعج 13 (فر) | هرک ایوکد

 هنادرُ نجمز مي و دز اسیم مودم هک جج ییکرسما 2

 هاثم (بق) تزاط)خ نیبک رب



 1 .ط مث
 کی ر اپ ییيلدم داو دو تزرایع نفرمت نتنااش رس

 زد اب بذ اجم ه ایا یف
 يک ي دنلبو راورشو-

 دز ۳ یفانو لو اب (سفار) هاش ون
 مجع زا تب یقی البوم از

 بل ایل ینعب (ف )زر اش رس

 و شنی مف ۲ و عبط .یصترسکب (ف) تش رس

 هد رک یوجعمو دیل ام تسدب ( ف ) هفش رس
 دروخ تسیاهلغ فیقچ نز ورب ( ف ) کفش رس

 هوب للو هرز کر نآ و هنشک علت ِ ءم نازاهک
 5( بف ) هف انکش فشرس»

 شت"هراب و مشچ ب7 یترسکب (بف ) کش رس.
 دود ندح رسد لییام وا يالک هک تسأ ینتخر دو دپچ هکد

 هد ىدق

  و و ! هر اب ۳

 باشود زننو ۵

 هی رد جت رسکی ( فر تلجتخ کش رس.

 يعحخ دنمرشو,

 ناکدزیغ:

 ۲ اکو متر دل تر نوکشر ید

 سنرع ی ه ۹ هرز ی

 و با یک رم شرت يسراپ»

 مک اح دکن"۲ مویبس ۳ مت : (تررایشره

 هناتس یزیچ یکی ره زاو و هننک ایعر راپش- ۷

 یا هیدک يلكکخو شا رق رس يفعب "( تف) يوش رس

 دن و رم

 يم" الم ش دنه هکن"۲ ریش کفک عقب ( ف ) ریشربس

 دننا و

 یدورف ییتصتفب (ع) ط رس

 یفم دم مرذد اس۲ و

 رخ نیتعتفب (ع) ن اط رس

 ناغجو فلبعر دل ند

 را برد ۳ ,٩
 دوشم ناب ما اج اسد یی رس مد هک سال ينلعو

 و دوآ اب ۳ 9 و يوجت مدح ِ )ع ( نا و

 و درد ز م تعخمد جاش ین ع]) هد رو 9 ۴۳م عفو یک ۱

 شا ات

 امد متفلاب ( ع ) مظ
 و ینعاخبز تخ مد خ ات عزل | و (ِع) 2 رس

 رشو رجب یدشدءزو یتف اتش ام عتف ,رسکل ابو

 درو ز و یب اش و یاس حاخل اب ) عر) دنع رس

 7 تسع
 0 < تسی) رب جیب رب م ۵ هم مد مک 3 و دا ۴

 یتسد ولب تب 8د یس س رب هک شکن نآ او ت)

 6 ۵ را لحم ید لمزت ما ۰ تسا دامم تب ۵

 دا م هی[ هد ودر 5 مخ رش شد ی هچآ ۹-۳ ات
 و تسا 0 رس. ظل 277 موچس تشاد

 یتعیب تفک ذ وعااج یبارو تسا نتغگ ذوعارشع رس
 يش وماحخ میلست _ هک | ریز

 رول خم یناقاخرا

 ند وب شو و احخ تسا

 میاست مد نیض ر د دن انچب تسا

 > نشت

 م السا | هبلع يسمع يفعب (ف) ۰ ۵ هسطع رس

 ب ان 7 مسکابو

 هراذع نسح) يیصل ] حر بقع رس

 ملم یفعب 0 هعع نیس

 ات ينعي ) بی / دخ وذع رب

 مک هنیاوکا ر یمس ا یکرت نابزب ( تر ع مجد
 ۲ شاپ درز ین و

 نیس عقفب ) سر ح ری یجب وج رس اک ۳تن رس و

 شی ورد

 رانم یمگب ) تیفا ی رس

 شوپسيسر اف ممجو سسیتحصنغب (ف ) ج و۶ رس

 دلیل بد ی دو چه نام

سود وش »هنف تعاب هکیسک ) ی چو 1
 هنتف 

 نن دنش هک ه دیس ر

 هنیو زین

 تش و کپس و کز ان مشلاب ( ف ) فوخ رس



 لرد ۱ ۳

 دزیخ رب هداهن م افک رد رس لفط ن"آ هک نازا دعب

 تس رد مانارکره سپ تسیک هک دیک ار ما دکره

 تسردرگا و دم هر( ذک و د دوآ رس د رب د وخ ی اجب درو

 5 شر رم کین اجرب زد مبل شود ربا, وا د ریذ مان

 درب ان درک ماومس شاپ

 لاوو ریقت ینعیب (تف) بیشن ر ۵
 زن

۰ 

 ود دنم رش ( فر نودرک بمشنر هرس

 ندوب لجدحخ

 رخ اپ یا

 ينيم بقوقوم ك حتفل اپ ی

2 ۰۰ 
 تشید ]وذ

 و
 در اد درس تبص اخ هک

 هد رس

 هش ل وامو دم

 (بف) شنیرف*رتف درس

س و هملع »الا يلص ه ات
 مل

 یدرگ د رپ ارس حتعلاب (ع) هو ن

 5 را ۱ ۳ ۳ ۳ ی ِ 3 :

 هاب( تا ) يونگ ترش
 ب دو وفر

 چو هنعط يس ر اقا ی

 يفعي کارت وم م ومسایو عقل اپ ( نه لا ق

 تل اسر ترضح هعح ید

 هاب س , شهبدومم زا دعب دک ه بم.( دف ) ی ۵
 رس

 5 | ,آوخم دقلح رس و یاس و

 هراوت و ۵ رس

 نی وذ ار دقوشعم یعات هک

 وبناتشلفا هد ينعب عتفل اب (ف)

سوق ) ف 0 کسب ۵ ردی»
 چاه ممه. ینکییب لمق و حزق 

 مغب (ع) ررس
 ریز تسا يمح رد اججذا ر ۵ هک کم تبدزند تس

 يتف رم و و درس حیج مود عذق و لا

 ییس رسکی و هنا ه هیرپ فان ا, یهیمب ۵ اننقش" 4

 فارطا و مدرس عیج نیت و هن دن زین

 1 یک ياغاس

 هر رس

 مر اد ترذ اسم.

 بوی باره د از۲ ( رد

 ب) م این رس

 شش زن دز

 زیا دیاانک (؟بل) تر تس ها هنشر رس

 تسا ندرم

 و ام ۵ هو
 جن ۴9۱ و

۰ ۱ 

ک شنز زس ید (بف) ن هررس
 - زر تیاذگو ندر

۳ 

 داکن ان تیی.و تاز جا ۳ ال کد

 نام م۵ ی دم یس)یجپپ ای هن اتحپ

 1 1 تیاذکو هنف روس ينعب (|ف) ی دز ۳

 شب 5 درل شن زرسو تسا يناشيريو

 رتخبت وز ان ينعب ( ف ) فلر رد

 باتعو تمالمو نیتس متفلاب ( ف ) شنر رس

 دز ز اب ساز ارسو شجنر و

 هکبسکو  یینعار,رسک و (.ع۰) سرب

 الو یو د رصو سا وت او دوشن هنز رفاروا

 دنوسیا ر نای ز تسا يضم رسلل اب (

 در" غ 3 ۵. للتتو

 هنلوید تقفل اب ( ف) دم ادیب بس

 آر محور | مقیپ یفگب (ب  ن بین رب

 هلو پول ه دلها اوج متقاب (ف) ریس
 شمع هرات و ه هنز و

 لرد هاو ینج ) بقر) بفلب ۱ کشعتت رس

 2 یاب نیت ره ر ار 5. | وذ م هرس

 اهتیف هنما

 يز اون شومخل یکبار .دوبخ صنانءه. ينعب (  فر
 درش ز خدذ ام

 ناساراکو هیامورف مدرم عنفلاب (ف) يرسرس

 یهجاوب راک نآ فوقح تیاعر_ هکیراک و
 ناود فلکت رد يدر.اکو

 اب حد

 ,نخسو دیاينن یا دنچ
 3 دوم یی کر یب لمد و موخل | حب یبس

 راکرش رده اناد و ک بز مضلاب ( ف ) ر وب رس

 هباپن لحد

 رد د نایت اپ ناب کا <

 وار: ِ بوج (ف) خاش رس



 51 اب

 سگ م برعم رسکل اب تیز نیچچ رس

 و نجنارچو نهی و ی
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 ی 5 قم ۵ ریو ک رک یسلا سکی وا ناحرس

 هتسا يس ماف

 هنخرسو اهنقم و اوشیپ عقفلاب ( ۷ ) هقلح رس

 رپ زمت یی "۲ تسیا ه هنرپ مشلاب ( بف ) باخرس

 بارش ينعپب زین و هنناوع اوکچ هنهو ه ریق شی زاتپ

 تسا يه وک و دنلام و رب نانز هک هن وللکن و ه دم"

 !غ بت دی7ارت ات * ل الجهبس زی رب دن , د فورعم

 ,یرکتنب ات وا .باحخ رس مسرپ* ش ون پاحخ مس ل دو

 ۳1 ریروق

 سس عتقیب انز دکس رز نزوس ( ب) راخرس

 هن , اد
 نم

 فلطلو ینشاد ه اکخن ينعب (ب) ن دیر اخرس

 لاپشاو هنایبو یم و هلیح و ند وپن يلسن و ندرت

 ندرت
 7 تیلحاج نامزد هک تسایثب نآ دو (ب تار تک

 یضعب و دن دیلنس رپ يم ارن"۲ دن یی ارق کتسد ا ناگرشم

 .هتسه فید ترموص تروص یاب هک هتفُك تاقاتم

 بیاجع و بیارغ زا تروص یا و ينزربپ لگشپ
 هنار یادش

 مجحنبر شرق وم ياابو مضل اب ( سق ) دیب خرس
 هرب « دفه زا يکي يسياف

 زبر نوخو هالج ينعب ( ف) مدابچ ره

 و جننک شوک مد دک هجذا )أ ف ِ هتجح رس

 مادنا ماپئو يوررب او راک دچب هک هاب" يك دیمد

 يردوب هنه هاو هنمان هدصح شیر انپ هک حب 7دی دپ

 هنیوليل رد
 هلنم ( اف ) ه رج ردم

 ۱ هرس

 حرس راتشانا ينعب (ف ) نارومنز خرس

 زا يرهشو يتيالو مان یمتصتفب ( بت ) شخرس
 بام

 رج ينعب ( ف )را روند

 و بارش يتيفيگو مرْکرس ی

 ین آرنج

 تش هک هچح رس لثم (ف) « وخ رس

 یتترر دب ينعب ( ف ) ین رک شب وخ رو

 مان مفب ( ف ) هخ رس

 صلاخ و هرجمو یادانو شیر, یبو شقن

 بح اصو هد يگرسو مش رس حعغن اب (ف )»نام رس

 هن اخر

 سیلبا مود ن رایت (ف ) نیم اش لیخرس

0 

 هتسوبپیر اکو یتخود مید | رصتقت اب ( حر ۵
 ردرک

 ری هکی يپم دیپ هک يرمچ و قفل لساسم ی
 تام و

 هرثوم نتشا هه اگن يبرد یپ و هتش اب

 ار پآ اردک هناج ینعی مسکی تک  بآ درس

 ین افسیاق هن اخو فذنک د رس

 هلغم ) #)  در

 نایب رعشو ثیدح يمکب جنب ( ف) ها هرس

 ةووسو لزغو مجحع

 هنواهخو هاشداب يفعب عقل اپ ) ب )راه دو
 و

 هذع رس و

 ناثتسیسپ تسايپبد (بق ) نادرس

 نوزومان زینو ,هنکراز7۱م مد رم ین

 هاییرس يتعي ( ف) ن درکر اکر ۵ رس

 نداد

 هک دش اب نفچنآ و تسیز اب ( ف ۱ در  رب

 رنک رفوس لو بغل رو لدی ار ۳ ُ رب داو دن )تار تان
 هننک ۳۹ ۰ ۳ ۰۰ ] دم اج 3

 فقر هش و رد ياب مه و ندیم
 ن 9 ما"



 نیل سم 2

 ویو لک اغم و یافعنو ان آرتوعآایه یکم واکتتم رز

 مهز او ع درسن ر اهدوس یلاعیب وا تسال یه اکو نیو

 طبخ

 :هسیس ین حنه یسداپ "اب اب و مش اب ب (ف) من

 و عینک لا او هتک

 و رورغ و ۳ رس ( 1 تست

 حر 5 ریتت

 رس هل مز رب رب دن کار ۳ (3) قر ًب

 دن اتس رس رب هک ير اب و و دن

 خش يغاي یتعی"((تبف) دات تر

 ترک ينامرفیب ينعب (ف) ین دز اب

 د ویگر زر يس راب + يابو حنقب (اص ) لناپ رس

 - هی وکیل ازم

 تشذلآ و رثد هلن" یتعیب ( فا ) شاپ یاب

 مس اپ مک اح د دحوم" هی (ف) ال اب رس

 آهو اف"ابب (غهق) نایاب ردسس

 رم و دوحاو نانن او ادمااع)شب ر اتپ

 بیبضن و هصح (هتف) نتکبربش
2 
 ۷ قو یک ماج و تعخد

 ۱ نقش يغابرعب (ادف)نادروآ 4 ۳

 هلتم (ف) یتفات رب

 ۳ رگ ست جی (هسخد نده | ناسخر مش

 :ندیب نام دو

 لن را ذرات و وب هجتا (ق) هربرس

 - هشدبفارم یی تر تسشن وناز رب رس بیپ

 یتسشن نم و م انم:و

 هلقم فر قتسظن و نازرب رد

 تساو ین اوخز 1 شب (ف) نفن رگ برش
 6 اف

 ره ت دنزپمرپکر برس ّس

 هیت مم يلاع و ناملا مهظع ينعب ( فر 93 رب بی

 4 اوت شاپ سقز 11 تا رب

 تی
 و رعد در (تق) تللثب س

 هو رسم طرشت لک یعالک رش زمن وادم ٌأ هز لح

 علم منت اپ ( ف) هنسب و

" 

 درکرکف يتغب (ف) ن هرب نابب رکب رس
 4 ندر ينامزآ.روز ([بف) ن هر ک هجازپ ۱

 ۱۳ ی یت 4 ردس يکي (ت) در ویرن»

 ایه ربغ

 هژنم 0 هش ون رس

 مود رسات رسکب زا عتفل اب (ف)رسب ری

 یلعیب یسراف واوابو عتفلاب (ص) ه دیشوپ سس

 شوپ فبطو نآ .دافماو هالک ويفم اد نوچ شوپرس

 >نشاب تید زا هتیاذک ( ف )امبرس

 ندرت يشترس یتعی ( ف ) ندیتچیپ رس

 يالطو ره اوجب زار د هسیل ينعب ( 3 جاترس

 ها یا

 . دش يغاي و يصاع ينعي ( ب ) تفانر ۹

 ندرت به ينعب .(ف) یننات ریس

 . دال رار ذوق میع ينغي 9 ) هاب بست رس

 ی و
۰ 

 هزینو هام ( بم ) بت رس
 وا یتشور زبذو غت هکون ( ف) غبترس
 .یهوآرسو هامو ربم يتشور ( ف ) هوک ۵
 هد ور ود خب زیت

 دور وکینوا 3٩ از سلف ابو يب ز 2 اپ ( ع) ج

 تب

 ۰ ناسا يتعي ( ف) کج رس
 ااکچدچ نر و می ( بز واکچ ر ك

 تا 7 سر کچ رسوب ي داهناتاب

 مخ متلب ) فر مج رس

 ی عتفل اب 8 ت 1( شو هج رس

 هنماذ ۵, هی د رس امنوب دتشک

 نیک" يلعب ( ف ) هچرس



- 
 دیو لاقیق ینانویب و دوب دیقم ار مشچ هو د

 تسوب ينعب ( ف) ,یتسش هناکیببآز ارس

 هانی یا

 داد بی رخ يفعو ۱

 نامجو د ینعی لرد انق_ یو / تق) چیدن رس ۰

 وروارقیب و هتنشک رس و هناوید ( ف ) دییس ریس

 اب راک رد: لروب واناد عنقلاپ

 تن و يه مضب ( ف) غارس

 راپ میج و هیجعم مع مضب (ف) جغا رس

 دروس از

  همت مک هه ض

 ده 29 آب یوم 1

 داف سفت
 تا ی

 ات راب َّک دز مع ارس لثم ( فر شوغع رس

 هنعط و شنزرس ( ف) تفوک ارس

 نولنوس ينعي ( ف ] نوکارس

 نلوئرب هنشجو ایسب دتدشاب يبوج(ق) جام ا رس

 یمناوحخ زمن غول اوذ 2

 انادو پلاغو 0 بف) و تمارس

 رگرع يتب ( اش ) ماجدن ارس

 رجعم يا اب هک لی دتم عتغل اب( بق) زا دتارس

 هم اج مانو هشاب مه یز هد رز (توردو ش ههش وپ

 زان يور زاهک ههنیوک ر سل روالذ و ييشيرپا

 ۱ دنم ارخب

 ییکروس بتوان
 سرتزا ندشنانپ ینعی (ف) ن هرز هن ۱ )و

 رکفو تربحو درب یاهیرکر درس هک دنا هتنک يضعبو

 ین يسران تائاب (ف) یتشکنارس

 راث زهنو نش ایوا تسدرب ملع هک ر ,اک م دمو .

 )۳ ,يفعب (ف) ناب ارس ۱

 چیلر دهن ٩ ٩ ۵

 ۵۰/۲ شآزا تسا يعوئو هنزیبم

 بف ورعم سراب /اب اب, حتفی .(ضف) پی دنا زدج

 نآ و تسا هده ياضخ : زا هل ن الیس ردتسی | هریزج
 لرزب تسیرپ# حب, ک درو ,رادلیل بی اچجعو هو

 مد ترضح ریق "۲ بلربو د راد اد رد بلرب ي یحو

 نآ هک دراد تاهلظاب, ي دحو مالسل ا هیبلع »)لا يفص

 هنر مشمم کت ار هایساجپ ۲

 هم ( ف) لی دن ارس
 تیانیو نوش رخ] ينعي ( فر ندروآ رس

 توس و

 هماجریزورازاو راولش تقی. (ع) ةلیول رج
 وکشل .ور شیپ يسر ای فاکاب (ف ) تنه ارس

 ع دن

 هنشت اهز اسرسرپ هک

 سیر مان ژینو ناو رب دنا( تفکر

 درگ دررسب مماو هدنمس ] سو یاسارحزا

 نان دننک همعنو ق از هی 1

 تسا يبقعب هراشا ( بف ) دیو اج ی | بس

 تشهب ينعي ( فا رج يا رس

 دا ی زی یاس
 ناز ایقرامن هود دکیم ينعي ( بن ) رورس يك ی

 تشپب و

 يز ادرب هیقن (تف) شیآ رس

 . ایند يتعب (ف) ي رد شش يا رس
 تاج ماقم ينعيب (ف ) دو ی | رس

 عر انس زین و طب رب و باب رو تنچ دور بیم و

 . تربخ# .ینعیز(بق تفیرن ي ارس

 ءار و ناک دنرچ ریاس و نآ رتش یتفل اب ( ع) برس

 ءیلت و نان ز هو رگ مسکلاب و 0م

 یتصنقب و شن هو يتو کز جن# اعم و یی او
 بآ ندیلجو دوش نرآ ور نآ رفع ز و کشمز | هک.یب7
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 دارد یاب ييصع
 فائو دز يذ ام حوتقمل و اپ (هم ( شیک دس

 دنیوکار حذق سوق لو يحم ياي.روسکم

 و هم اجو هدرپ یششاذتررف عتفلاپ:( ع) لیس

 هش اب ره ا وجود رپماپ ک دخشم رسکب و یآ رمقو يوم

 3 عو دنا اب .ين امیو دز اهنا يه حنناب ) حر ۳ نام

 بل اش شت ومش 1 ي رن و يزيچي صرحو هو دن ااج میشن

 2۵و هتفشاهنا هچ وکسو یمتیضبو دشاب هوش

 5 هر

 ادخ داش امدادخو ناب مد یهتحتفب (,ع ) هن دس

 دن اخحتیو

 دن هام یبب زازءر مهد ییتصتنب ( ف ) ي نسب

 نّشج

 ین هحرب وک فیل ا چحش يرزاغب 1 تسا يتحنر د مان

 خثنم نل هب هک تسیرماییبو ها, ۵ لاد هی نشت و یقیی

 دز راونن سقن و دوش,هنپ

 لطعم و لیپم دن | خب حثفلا و مضلاب عر يس

 هیت و مضب و منجشو دماجم اتو فلکم نی دو عیاضو

 مجحم هجسم ه هس رب هک دنیشنا د يدرم بقلایو 1 د

 تچنور ایم (رانو

 و تسر دو مکعم وراوتسا عتقلاب (ع) هیدس

 تساز

 وه ربع هیحانب تسیدّوج مان حتفلاب ( ع ) رب دس

 هک می تسا.ینهم ز ویددس برغم تسا یرصق مان

 مضل ابو سعیبتسا يعضومو هنر اچجناز | ینایب د رپ

 دقوکو «رصب ایم تسا یتشد لاد عذفو

 رتش ناهولدپپ ع ) کیدس
 نآ يضاق هل طول بش هیجعم لا ذپ ( ع) مودطس

 فلحخرم ملظ و تطاولو ق ورعم فح انر یقن اید يب هب

 يب تسا یمکح مان و د رکیم سبد يب دود رص نوار

 تنادد

 موقرتپمرتبجمو ل ایدنر شوفو فورعم ( ع) رج

 اسب

 راز يربج وا و يزيج بناجو يزيچ يالابو

 يوربآو عایجونز ما.دن او دون ءدبن وپ هچن | هی هشنلا

 کین لصاو نآآ رخ اي هطسو ای هءام لواو حاگنو نراتت#

 تس دفلطح ر یسرخمو يزبج اهم و زغمو کین یممغو

 فانو نهیرب.فان يتعيب دیدشنلاو, حٍغل او

 شت ۲ ات نداون شت ۲ نورد بوچ و ندز.معز ار

 و ي رد تسا ياد مضا اب وب یر هوش ۰ جوق "یر ام ۳ دریک

 زا  یشفل و هدننک يداشو « دننک يکمن و وکین دوم.

 نر 9
 تسازک کی یک دولط هکتسیه امزنا یعون زددنءا دو

 5 فخر و دوش یپب اضعا رب ۸ تسل يه وج

 و ریت ناکیپ دننام گرزب هشناب هتشا د یموطرخو
 خرس نر و دناس ر هنزگ نا دب ار تاناوبج رثتا

 دشاپ

 ير ما هک يقخ رد و يزيچ» تنی ارس حتفب ( ع)!رس

 ریس بش رد مامسب.ام هی دشت هب و دن اس ناپک

 عقن و يد اش و ه هننک

 ب۲ نوچ هروت یبمز متفلاب ( ف.) بآ رس

 مانو هنیوگ ب7 شیاین امن ۰و..هیاینیم
 د دام مفنش -

 یاب یسراف "اباب (ف) یلحک ه هریارس-

 هی" بش یلعیب هزمن 0 اس و هابس ری آ ۱

 ثتخعم ينعب (ف ) یلیبا رس
 زا تسیه.د يرزات میج و رسکل اب (ف) هد رپ

 رنشا و بسا ص وصخحم تسبضرم و مقاق ي اه د

 ویارس يس اف یجو یتفلاپ  (ف) هچارسب

 دوو

 شز» یتعی ( ف) لکه چازرس

 نا شفک نزوس رسکل اب (تف ) هارس

 هبیخ و «درپارس مضلاب ( ع) ف هارس

 نآ حبج (ع) ثات هارس"

 ووسضارما نا دصف هک تسبلر ( ف  ورآرس



۹ 

 ۱ 1گس

 , ,هفیعض د يم مضلاب (ع)) یو

 ييفامس ۵ نیتجافب ((ع) مش

 ی تر سقب
 و مک م

 ۲۳ نکس
 لمس کن

 ریع انا یه ( ص)روزپ نت

 نارعاش یفعی ( فا) نارورپ ۱ یخس

 کش

 سو داضا رتعايتعب (تف).تسا نیر ه نکس

 تشسآ

 من نککسو رعاش يفعي ۱« نز یخس ۹

 دانم 6 خب  چه دید یر

 ۱ مجیخد رتسلاخ مر وقنم ياحاب و ع ءثقلاپ (ع) و وکرس

 ندرت نفر ناهید | ۲

 : ی

 عماج و بفرظ_کنت و یکچس دم ( ع) بفیبختد

 هتفاب ینت نایسیر کدنا

 دم 5 ةریمد یفعیب حتفل اب ( - بم کس

 درگ مو نا مرگ مرکحتقلاب (ع) نیکتس
 ِ اجح و هتدب و

 س اونس] و یزیب دوک و ریج ف د هنایم و هدر

 يا رب رانی اددک تسبه ایک حققا اب (ف) باس

 .دن زا هنآ ی روحان م د و هننکیم

 یو خو ورد هی نتتلا و حالقل اپ (ع) جا دیس

 سس ارنآ جن و شحنرب یاکب

 رمت رد و شف خمس رد يتسا م عتفب ( .عر),د | بس

 دک تساير ايمب ما اب و مدرک تسامو یقتخاهنآ

 مکلاب ودز اون سغنو هونشیم دنسب ,ينمب خفن آمد

 مدق نو دن هنپ هب منم و هنح , نآ هب هک تسیریچ

 مرت مضلاب تیاانک لیضار

 عیشنم و رعاش ينعي مشلاب (فر هک 7

 3 دی تق اطل يب:س يعب (بق ) و

 هد هشنپ تسا تاعلالح مد و پا

 ۹۷ نیس

 رس رد هک ریش و دوش ادب ج ایتجاا قو مچ
 دوش قید دف ات اس

 ند رک هناخ تب و درعک تم دخ مسکلاب هنا بیس

 مان هایم" ارماا ه و نیس حتفب ( تف )اره یس

 اموزان ۰1 تنی هی ۳ چب هکیب ۱ فیس

 تافوقوم زا مالسا يالينسا ۳۳ امر ات يرپچ ونم

 . «دوب خاب راپیوف

 ,تسیاه هنز وخ یسر افموهر اییتفب (بف) هی اپ بس
 هنب رک هب ایرآ مه یصج+ فک را اد مه ز ياپ ر ایسپ

 نم ان هروجينت هته لشا

 ات جنقلاب (ع) ج نس
 جز يوروب يزبج ی رم  مام) عام

 ی دنلفا م

 زاتفک رد نت نس ۵ ماکو ۵ ییتکقب و 8۵ دین

 ۱ و همش تب رس رسکلاب و 9 ی دش فح و ندش تس) م

 .وعن دوش | هّیب ي دمی د) اب ز ۵ تسیخلع مش اد ورسکل ای

 یب د یا وغن 24 ذک دیس بای ییتیضی و نم

 اشیا حس و رانک تخرد د و سکل اب ( ع) و ر دس

 سا هو بلک و تشمب رد تس ] يفجخ ۵ م اث ی

 نایس"۲ متفه رد

 ,کب رم هک الم ی ) ببف  9 انیتذ یر دیس

 م السلا دیلع لمدآ رجج

 ةهصح مشش مضب ( ع) سهس

 ینخبم"۲ مپ دادم اب وبش ییتختفب (ع) فهس

 ندش کی رات و یدش ينشور و

 ست کاقب مود نوکس و مک متفلاب ( ع ) همخ هرس

 ۱۰ ب کی
 ی بل بر ی

 اوناغتم تسا ایزو, ناو ( ف ) کف دبی
 سم

 يتسکز ۱ درد یتامب اعونغم لو اب ( هق) مات هس

 ۱۳و فرصت 1. درد ,یلط عدل

 صاکو هدز یناقب توتفه لواب (فر) هاک دس



 ین

 و دز ادنآ رسربرجع يور زا بیز يارب و ان ز

 مرد نوکس و مکی حتفب
 هش رودو يرود مت ابو دن دماجو

 لخت

 و زر :ند رو ینقات یسر عتفلاب ( ع») لحس

 انچ ندزو ندرک دقن

 هجنیزآ دبقس دماجر کارا ر نجه ر یو ر»

 صیود هتسغ" و نهییاس

 یدش زارذد

 داپ ند اشلو د مخرب ثسوپ هلن انج

 وتسا يتخرد مضبو يهابس ینعتغب (عر متن

 نت 13 یفآ ياههقرطم ستیضب و یه"

 لیب دب دمشک لک عتفلاب ( ع) وحتدس

 هنفدوک نهش هیرفو هنعط نبتیضب ( ع) یر

 هزوزرهدچنا مود مضو لول حتفب (ع) روصتش
 مع تقوب هنر و

 عتفل ابو هیرق ياوراچ یبتیفب ( ع) فوحس

 هتشاب هقشادربوا تشپ هیپ هک هدامرنتو يرزييف

 هشاب ز ارد هک ام رخ تحرد عذفلاب (ع ) ف وعتس

 دوب زا رد هچرهو

 یپیب تسا يعضوم عتفلاو مقلاب ( ع) لوحس

 ِ دوشیم بوح اج ار دهم اچ هک

 ندیشک یبمززا ار لت لمب هب حتفل اب (ع ) ييحعس
 اس7 زاوچ حتفلاب ( ع) فیععس
 مرد (ع) کیعس

 جتففاب و يرهش مانو شو ينعيب مضب ( ع) خمس
 دین مخنات جم ندرب یبمرب مداخ هی هشتو

 ردکیب تسی رهش و يدريناوج ( ع ) اکسس

 تسآ الف رعمن دج سلف باخت
 هضوم هر مرد نیز مضل ۳ )(ِع ( جاتس

 کا نا

 مکو يكتنت و یدوب لْفت عتفلاب ( ع) هذ افحس

 یند وین يد ردن

 ۱ مچب ( ع) ل اس

 دهم اج یه اپسو تب د يهايس کیرصتل اب: (ع) مااخس

 تای د ۱
  | ددفس رک ی

۶ 

 اسکیت

 هدفی یب م رنو مرلو دوس مث و

 يأهیبهز و مرذ یبمز عتفلاب ( ف ) ی واتس
 ج ارذ تشک

 نو ۶: ۵ اپ ر اچ مکشاز زا هکن ۲ مفل رفل اب گز تکرار

 يفکيب و ر اومد دی هشتلاو حتفل اب و ندرک نزوهیآ

 تسب رخ تخس يوگ هکنانچ هی ین تیانو تیاغ

 هدم" راپسب ينعيبو مملو تیپبو زا لیختب و
 ین تخس یعس ينعي (ف ) هن انس

 اناوت یتعی ( ف ) و زااب تععندب

 مدق تیاث يتعب ( فر تهی تفت

 ونک ندرلو شک رس ينعب ( ف ) ماگ تیکتس

 نآ نورد برچ هدور مفلاب ( ف) وئخس
 دچب رتش هذه هک هناد تفه ينعب هننکرپ تولو منرپ

  جینک نایرب نور ردو دنزپءاهبکن فی رطب هنیوگ
 مرن هرقنو کی راپ هشیهنا مضب ( فا ) هنخت

 ه دیجنس و صااخ

 وایاتف" يفعي (تا) ره هز | وی ۵ ینغتسم

 ار اش زور ثد اوح يکنت

 هبآ مضل ابو م رک هیجعم ياخ عقغب (ع) دکس

 رو نو

 ابا و ءدز _ #َ اب فر ارد

 ثتس درد رو یاقوت اکو ماکیب يفتعتتم ياهو

 ی سم هنکسوسف يو رب هکن "و د دننکس وسفآ مضب و.

 ۱ نایس"7۲ متفه مد تسا يتخ ۵ رسکب و,

 و شاد سوسفا رسکلاو مضلاب ( ع) يرخس

 .سوسف"

 هلثم ( ع ) هی رس
 لقع کت مود یوکدو مکی خب (ع) کش

 ۰ نهش ف رظ مکوندششبعگنت عنغل ابو ی هش

 یا يرغالو يکات مضلا و یاقلاب (ع) هفکتدن
 يس



 ماد

۱ 
 يريتس اپ یمجب مهجو یججت ردیاب ) حر کر فا یا

 هک ت ورا یی ای ممجو بس رد حب (ع) ّط احد

 نانل هماجو دنزی وآ هنز جد وهوی

 یینعافبو یا ید ۳1 نا ور عثغلاپ )ع) ۳

 تشا مشچ علل اب و مع اب و دین کریو تکنناو بآ

 "« دنزیو

 مقفو تعامزابو یادت لای( ع ار و
 ْن درک نآهنزردو یتشادزاپ

 نارفعز يمو هنیآ یمتعتفب ( ع ) لجحنجس
 يات ورفغو ن هاهن نومزرب مس نوقیضب ( ع) ۵ وجس

 نا ددنک «دس زبن و یر درگ ,

 ل وا حب را ندا ز او ندنچ تر )ِع ) ر وجعب "

 دوننا هج هچیز ]هک هدامزتش دز ان مشل ابو

 تکشا شف م يفعي (ع) مر

 تداعو تشرج هیبرک یزوب ( بل ) .هحیجر
 ی زجچ ر | تقمو

 ز معذنخل 5 (|ق)نر دید

 ها یتفکن ررکم تب ۳۹ ۷

 جیجرسرب ی هرمماب

 تر ایعب ید اتفا تجاح رد

 امرس نادلت تخسو يد.وين ز ايرليد

 ه.دیآرب تسو دور اي حنفلاب ( ف ) ریس
 رترت دف مک تام لثم ) ح فیس

 ز ارد ناتسب مود رساو مکی حتفب ( ع) لی

 لای لی مود هی دشذبو مکب رسکب و نآریغو رتش

 یادنز عتفلاب و ن هش تتعس رسکلاب (ع) یبجس

 يصضوم و هلن و میا.د مهجحب هدنتو سکل اپو» دش ه درک

 منیچ رد رج دا وودوب نآ اذکو ر اجف يا ان ييوو د هک

 نیمز متفه هقبط رد تسا شیمز و

 تداعو هتنپطو يوخهب دشت و عتغلاب ( ع) همجرسم

 ترس

 د

 99 اکجتدرب

 زر ی نیرو يا

 :ع) چ
 : دبرف

 تس)یگس مان ملا( ع) مس دتیوگلش ارن7 هک تس يتلع مفلاب ( ع) ف احس

 یآدافسوُک اح دیه هب و مش!

 اش مایسبو در وخ زایسیو نجیشک ( ع ) بس

0 
 ترضح حادم يرعانش مان رسکلاب ۲ ع۰ ن اید

 ولد بآ يقاب حنفلابو ععلص هانپ تلاسر

 زلو ندرکا هجو ندرک تسین عتفلاب ( ع) ی

 تپ بساو مارح یشتعتغبو مضل اپ نذر یود یبو حب

 .د ول اغوا كن :بجوتهاهک

 رضکب بلترخ "۲ ينعب رص شوب ییتحتفب ( ع) ری

 کیر ابو کزان تباعب راکو یو ۵ اج مو د نوکسن و لول

 و شو لد مضل ابو ندرک رایمبو شفیرفو یتسناد

 هک یدیفسو تسا هتسومب شو موفدصب هک مش يالاپ

 ۱ زیچره فرطو دوشنرهاظ يهاپس يالاپ

 رتضس دز هک جیضف یابی ( ف )ال 3احرعتس
 غاریش لها زا يب ال مانو یشاب 5 ییبس ر

 انرحس حبص تقو یينجيب ( ف ) ن اه ار حس

 زتسآمقلاج
 اراب حتقلاب ( ع )اس

 ناتسبسبرعم ( ع) ناشی

 يا ۳_ يخارف حتقلاب ( ع) ییححس

 ندروآ بضغز او نددرب ولک حتغل اپ ( ح ۱ طوبی

 نتصنغب و مقلا ؛ر رد ایب هچب نتشاذلو ] ميس م اعلط

 0 هش لوح اذو نتقوک یشحخ

ملب جانب 6 ی  اگکدرب
 ۳ کند هم هرم اح مود مدت و 



 ارور ۵0۹۳

 ورود دو ۲م یزلتس و عدم رسکب ) ت 0 هنیخ

 نام 9 « هنيتس نزو وزاب يوق مدرم

 يم 79 3 وا و ) هر شمیمس

 « هنزیتس ينعيب ( صط ) ج خیس

 شزینس

 مدصبو ماسح و خر ممح نزو# عتفلاب (.ف) جس

 سر .ب مع ید او بب يمم

 دنیوت 1 تسا میکنم ييجاع و ط یخش )رد دو لو

 _ لک اخج ی رذب و

 وهمان ناونع ینعیب زینو همانهتپ (عر) اس

 هک راد راخ تسا يه هاو دنا مر ر هم ان رد هک نایسب مو

 در وب و ی" لسع رودز

 هکتسا يفز مان متفل ابو اوه.مغلاب (ع) مس اججرم

 يوع ۵ ملسو هبلع ۵1 يلص لوس و ت رصضح -یامز و ۵

 ثنومن ي وعد نبرد ۳۹1 باک هسم رخ" .درکتوین

 ,نشاد رب ۵ ودخ ناعب ان زا .عبصو ینهخ

 لامسر اف ین اشیب مد دوجس رذا جنب (ع) هل اجر
 لیندا 9 نانچ انس ر«یننک 0 عزا 1 دی انح م

 جی 0 ِ مد! جن هکیو

 ياخبوا* بر ب نا هرم کینه داجس وچ # بارت شرف

 حبعص نجیه هب ط هی وم بحاص داژن اوخ ید هاب و منخب :

 هداشک ار تسدر ینگسر ۵ و تسا طلغ سکپ اما .تستنا

 تسارو و

 ناند رقس ينعي ( ف ) نان و داجس
 رسکل اب ( عر) س اخر

 رهب |

 و یادپش لایم تسیرپ

 ارش "۲.5 ینوو نا عرم اج جمتفل اب ( ِح ) کف اجعس

 و هنزیوآ رد رب 2 اه ۵ مپ وسکلاب و هنیوکخ فسا

 و ی هچراپ ۵ هنن اپ هچرق اه نآ نایصرد

 دنیوگ ف اجس

 نآ و سراب میجحنق ومضب (هف ) گ اکتیب

 دنشود غوداب هک ریش

 نتسب رین و ندشهرس ينعي (ف ) ندبن اجر

 یلححدب

 ن درگ و

 ..یحاص هک يرپق مان رسکب ( ف ).دن و اجس

 رد هک هدنتاعر تسا اجن.از ۲ يوعن ي هن و اچحس

 تسا هنواکس لصا

 دبی عیجامیوخ عنقل اب (ع) ای اجس

 ای "۲ زا.متسر تیالو مان رسکلاب ( ف ) نانججس
 هنیوک ن اتسیس ارث"۲ ۵0 دا هجا و

 یدرل ز اب تسوی ون دهشآ رخ حنفل اب ( ع) جا

 2 مین تور شاوعا هک یاهو

 و. هش لدنعم و ندش بوح عنفلاب ( ع ) عجحس

 عرف مانف , وعا م ایم و تسار و بوذخ

 :مهجو ییسب تجس يامزس نینصتقب ( ع) دحخدم

 ییقت میجدب هشت و مضلابو تسپ هوهم مانر وسلم

 ناک :دننک هدجس

 یجمز رب يناشيب .حذغل اب لمقورسکل اب (ع) و هج

 ۳ اف

6 0۲ 

 باز اهیوج ندرارب واروغت ندرک مو ( ع ) رجس
 و ددام من ن دما اف گر یسمک یولگخ ر 3«ب نشخحدرو

 خش اب هنخبم"[ :مشچر د هک يدممس و يخرس یتصتخب

 هیذاف اب یخسو افثم مالک عتفلاب (ع) عجحس

 دام رقش ندرکزز او و رتوبک و يرهق زا و۲ و تن

 تبخسو فشهو رف هد یب سکلا و عقفل اپ ( عر) کیس

 تسوب زا يوم ید رکرود عاقل اب و بش نادش کبرات

 اد اب ندیبو یزمچ یفنخوسو .تشپز | هجب ندیبنارت و

 تی زغال و ایم یکی ز اب شیت

 تسا یلرت تغل نیا شوم .(ت) ی افجس

 لبقو يسراف ٩ مودم دف و مکی حنغب (ف  (تکیکتنب

 دنج مود حذف و مکب نت
 ۳ ده دا ۳ ي

 ههذزیم "۲ غ و هب هکر نکآ

 دم انپآح ما هی همت و مت رسکب (ِع) 0

 يولد مود نوکسو کی جتفب يغاق ه دایبو یض اق دئ
 هبآر د مهاب ندرکرعفو ياه ول ه رسکلایو دشاب باب



 وب

 هوای و هشیب دزد ل انیشخ و وخ هب ور اکبپ و

 يوک
 ۲: رو در مود نوگس و مکی مضب )ع ) 5 رس

 ۳ هنر شیب زایذ تق و ر دهچن ا زیبثاو داابص هز اک و

 و هی اب يزک کیر !دقین7و ددرگن راک هزب ءدنر ذُك

 ادب هچنا و هدنیول | مه رثسا ییتیفب یسر اف رد

 میام يپ ترم هل و رم

 کونن ه دیش وبا ر دوخ

 لقب بسر جو جام گم

 در هدنمان يجذ ولک ش : یه

 روج و ملظ انا حق و .ییسل مس( خم میزد

 دن

 مولطتم ينعب ( ف ) هدی ۵ مس

 ما اظ ينعييسراق باکابو رسکلاب (ف)ر اتینس
 نوقب حوتفم يناثور وسکم لو اي ( ف ) منتس
 نت ریزردهک هشاب يبوچ لو ا در ادینعم و د هد ز

 هلغ يالاي و هنادنب هب راک ی هرلربو هتنک بصن ياهگنلاع
 ا دج هاکز | هلغ ات هتناد رب هشاب ه دشنا هجهاکز | هک

 هننا رخ مه نوچ هدر ارنآ7 و دوش

 « رقن و ر ز رهاظب هکتسیاد پم رسکب ( ف ) وس
 و تسا هق ونس شبی معت دوب.سم يو هنایم و دشاب
 هکی ز اس و ددیرول دید ارث هک ناربل هناخ و وک
 هنناب دن هس.هک مچ ره رو دش اب هنشاد وات هس

 مکهم» ه ز یناثب مویضم) و اب ( فرا وذس
 دنیوگ ار هم دقم و هشاب طویضم و

 هلقم ( تف) نا روتتس

 زبن وددور هو شی اتس ییتیضب ( ف) ۵ وئنس

 ندوتس یض ام.

 ناریک هناخروکواوابو مضب (ف) ن ۲۵ ون

 نذر یساعم نایب و ند رگ تفص ییتیضب وب

 يرکين هب و هد رک تفص ییتیفب ( ف ) و هوس

 هود يّتس
 و یش هد رب ی ذ

 هیارراچ وپمسا یر افوا و ابو یبتیضب (ب) ر وتس
 ن جو

 ندیشا رت و نه رگ کاپ ينعيب ( ف) نادر و

 مردات دی هشنل او مضل | و عتفلاب (هف) فون,

 بلق و ۶ رصان

 هلثم ( ع) هقومس,
 تنشذگهکندوتس لقم (هف) نادنونس

 نذویل هایح موقع اتو رسکلاپ (ف) عن وخشس

 جوم و راکث بن اجپ نآ هننام.و ندرکزاهنا و

 هنی وکار ب۲

 هدم7 تقنول ولم موهضم يناثو وای ( ب) و وئس

 يتسسو ببعو تشز مالک عنفل اب شش (ع) هنسب
 نوت اخ هکنانچ تسا انز بقل رسکلابو يتسود و

 و من شو ان وند وزوتآ كنت و حم7 كنت نیتیضب

 منقو مکی رسکیو روکتنا یتجعتفب و شیمتسیبترسکی

 نارپهچ ره ددشم يات اب و رسکلاپو روجنر مود

 مضب و هنیوگ زین هتسد و هنایش ام,ذ "7 و دشاب هقنش خب

 هبس وجس

 ینعیب لوهجم ياد وروسلم يناثو ل واب (هط) صینس
 ۶.نین و . ریت هنناسم یفسا ز و ی دنلپ و تسار و ینلی

 ,رونسو

 يشكرسو کنجو شپبقس یبت ممکب ( 9 جریمه

 مکو مشخ و ی دعت و ملظ و

 وین و تسار تسل يزيچ یبترسکی ( بف ) غینس

 1 دس ددعو هد تسا رو اپس"۳

 تیز اس يناثو لواب (بف) مس
 این ۲ اق.دزوش عج تحارمج مددک دشاب یپبم و کرچ

 هنیو ژ ون لر | رود د کنن . یی ین زن يتشن



 (ٌرییب ۰۱۹۲
 دب هشنل او حتفلاب ز شش ات هی هشنل او رس ی
 هک هنناپ رداچ زا 9 ۱ و کین

 دتنا ونزین نایدیاس و هنایم ان

 ش هنه هک فلط ینعی ( ف ) نیس هژانس

 هنیوگ فربا

 رهقث و تخب هب رب ی ی راس

 دنتتوس آرم" یب ار هراس مرک « "زا دیانکزمنو لاح هیو

 ۱ مجنم ينعي یاسر ریش هراس

 هوب ادیب يتعب ( ف) نه ریش هر اتس
 قم 6 وا رب ی ییزپ او

 وا ع ولط هک ی اقش ور (ق) ایی هو راس

 هننیب یی یر ان اس و و ۱ و | ىش ای دادرم مخ "۲ رد

 ییز هراوخ 12 ( فر اس

 یدآ ۳ | مش ٌهش جن و گاطم تی ينعيب و هد رک اف

 میلعود هد "زانو

 تش ذُق هک حاتس لقم ( ف) ک اسب

 رد "رقنو رز زا بلرم تعخاس رسکب 6«ثفر 9

 کب ( ف) ناتس

 یما و د ینن انس و نانسآ[تدذخم و ثقاط يبو ردص يوو ,

 ناتسلک

 يعسو اضقب هدیط)غو فو رعم رمم

 نوچج اهزیچ يه وبنا ياجو ی دنانسپ

 ناتسر اخو ناتسو هنش

 ضد شوماخ ينعب ( ف) ناب ز ییناس

 هزلب هعالص ( ف ) دن و انس

 هلیحو رکمواو عتقو رسکلاپ (بف ) هو انس

 ۵ دع هسو هات هس ينعيب موسکم لو اب ( ف) و انس

 هورسر ۵ تسا هدرپ مانو بلق میس و

 ددعدس و ندوتسرم ار» دنیاتسرسکل اب (ف) ی انس

 مسللاب ( فا) تب اس

 و ن دوس و کینو اعد مسکل اپ ۲ ات شب اسب

ِ 

 »رله

 یدرف"

 دم بناجب مش هاگزبرُ (سق) ات یتیم اتش

 یریکیت ءدننک فصر مسکلاب (ف ) یهنیاننش
 : کی راپ.یض جتفلاب ( ب )ریس

 رظتسا هلقو بالات و ریک ب۲ رسکل اب (ف) رگس

 اینآ نت رد هکدنا هدرک مان یبآ تپج ییدب

 تسا هءقاو میظع يريک

 ۱ نطراق

 اوتعتسا ییتیضب (ف) ناوختنس

 تمامق ينعي زیخحتسر ففخحم (ف) ریتم

 ششوبو هدرب رسکلابو یهیشوب جتفلاب ( ع) ۳

 تبسال

 « ذیشا رق ينعي نیتپقب ( یقر) ۵ رس

 یز مفلاب لبقو ییتعنغب ( ف ) نود رس

  رپع «پش هکینز و هنناوخ هبمقع شبز اذب هک و دنیا ز ان

 ندمشارتو ندرک کاب ینعییو هیارن هنز رق

 ازبو مویضم يناثو روستملوای ( فر کرتس
 جوچتلو تره و تل رتوب تباخب ييجع فاخجو 5 ۵ ز

 هاک زیتس زمنو هنیوف ار مز رآ يب و

 يس,اب باح تنش رذ نزب (ف) كنرن زرد

 هتیزن تن یا یرهز مد هک تسا يت ابن مان

 يوم دل زنپب شک هشیم هچذانچ دوب ماسنو 5

 هدر وآ رلیدمشن درک, ۵ |تسد ةدامورنو یش اب یم درس

 تسحام یاب ام منو هنشاپ هنخ اس مکعم مهد (باپو

 ون سکع"رب ام هدامو هداتفا هدام پچ ياپ رپ

 هنیوُگ يضعب و د رمیب نامز رد دنکی | من" هک سکره

 نیادب نآ ندرک لصاح و هرییپ يلاس زا دعب هک

 دنک يلاخ کاخ هتوب فارطا زا هک تسا عون

 نایسب ر مسکب سپ هوش « هنک توق ک هناب هچن انج

 ۵. یی هنس مک کس» نآ میبد رسو دن فذپ یکنرفسر د کم

 نآ هب تشوگ هچ ر اپ ينعي فلع هتسد ناز | هعب

 زا تخرد نآ دوهب هیعط بناجی ات هیاهنپ كس

 یک کسر ایک مد رم و فن رتسا | رو هی ا رب خیب



 یبس
 بسکآ هعاقم انو ه امس هبش گوزعم ؟ل اپ ف یمنی

 دنشک شرم دن غایب متسر هک تسی وید مان و

 منسر ن ِ بازم خم مو و وطی هل کرد مانو ۵ روبی

 ٍدندخ اس ریلتسد هد ذز ار خر درک نبرجه و درک عغق

 ه دیبس ينعي ( ف ) پا دیپس

 يسماف مویسو موداب رسللاپ ( ف )رآادیمس
 تبالور د در [ هنراب هک تخر د منپ یا زا یکی مان

 . د وب ر ایم وینلاوام

 ويسراق مجنپو مویسو موداب (ف ) اپ دیپس

 ۳ هق کر ایمو فررعم تسب ماعط فوقوم مراپچ

 بذات حبص ينعي (ف ) 2 اب دییس

 هلثم ( فر يداب فید

 شیز اغپ هک تسا ينتسر مان تک ل رب دیپس

 هنناوخ يباالونچ هنفو دنیوگ هاب

 .فداص حبص ينعب ( فر ی اپ یی

 غرمو اههوکرد هک تسا یهایک ( ص ) راخ دیبس

 اضیبلا هفلوس يبرعر ۵ هک يوراد مانو دیو اهم

 هنغلا و

 مالسلادیلع يسوم ترضح (فق ) تس ۵ دیس

 هی يا يفعيب نینو

 ال کر اپمو یور شور ( ف  يرر یییدس

 عماکش۲ و همت رهاظ ياعي (ف 0 ین هشندیس

 جا اصو ر اکوکین يفعب ( )راک بیس

 .ياجب ن دو مج هل ی ؟نس بم 0 مرر ک رسم ییببس

 ینمان هنس ین حنه هتسم یبوعرپ

 و. دیبس و یی وه يفعي ) ِت و دیس

 مشچ هییس

 ب داد مبص ینتپب و دایم اپ 3 ) ( مت

 هشاب هنشا ددبرس مد دل ي رت وه يع ون مود ل اد مقبو

 فر حر :دیصو

 0۹ متین

 تسمد کر يم نیس :هکنا يتعب ( تفقر) کرد ممه ک ییجیید

 ش هتنربم کنج م اتف هک

 ياشک هد یو :دننک نثور ( ب۶ ) رپ يدیبس

 ي واینو ندش هه و رق هعج يوم )ِِ ) طبس

 هنیوک ار یه اه رینو هق

 وذپ و کی تفه اب سک و عتفلاب ( ع) عیب

 تب ۵ مم

 و۲ يطح یاب نزوکس و یمت کی (تار تگست

 0 ۳ تا به

 و

 نی وم,بح اص هنخا دک مبس ور ز 07 کیس

 و ک هم ۲ زین صل اخ یک

 میاد فلاح و باد ممکن اب( هطق) رشبدقب
 متفلایو دورس هدرب مان و شیاتسرسکب (ف) انس

 .هتشاد ر ات هس هک هر وبنت و تشدر ز بانک مضو

 دراد زا ارق رب هل با م ّن هلایب هس و یشاپ

 و ل زان خاش سسکلاپ وه رز یتعب ( ف ) جان زرد

 اش رس راوی سیا امر

 1 تیطا و

 زین دناتسففخم و داتسا ففخم (ف) ۵ امسا

 * ییوکرع اش ادتس و ند اتس سابق ییرب دم"

 زین دن انس یکیل # جاب داتسد ر این وتت هنب ز اطلس

 هناوخ ناوت

 مان و تساٍيهوک مان و# هرپ سکل اب (ع)رز انس

 يمان و« دنشوپ ر ایسیان دی هششن و حتفل اب و هیاج

 ۳1۳ فمئخت هب لیقو يلاعت بفح يامان زا تسا

 رد و دیوپلا ٍذ ذ۱ذک دری ار يتشک و دوپ بنت شب"

 0 یشعیپ تادا

 اپ ( ف) هر اس



 رییس 0۹"

 دن ودخ و دن د مدو دوش ي اچ ب۲ مشچ زود زیر ورف

 يچسا مانو د وتمم ]همی مشچ مدل يخ رس و نآ راب و

  ادخ ۴ هک تسدزمج جت رسکی (هف) یا روی

 پحل سدیم بک وم حلب و یب نت ش هنش, ین زیپ
 شی یس

 د رم ت.یبو

 راوخ م هنت مرک ( ف ) کلسی

 يک دیس ینعی مسکلاپ ( ف) 9

 یسراق مو دابو رسللاپ ( ف) هن اخ یعنیس

 يفبر اع هنادخ

 يراصح مانو ياپ لک تسا يزاس (فا ین

 مانو (فقو معم يتتخوس هناد رسکلاب و نبمز ً[ ب

 ژاناروارد

 يه وک

 خیش ينعي ( فا را دنبس

 مضو نون نوکس و یمتعنقب ( ف) ور دنیس

 هی هسب و داب اد

 مان يصر اف مودابرسکلاب ( ف ۵ رم دیس

 تسا یر د

 یوئوم م راوچ و مویسای رسکلاب (ف) ر ایدنبیب
 یی ستاد , ۵ هاش پس انقشرسب مان

 دار وا من سر رم الرخا د وب یتیوررآ و

 ه.دن ود کین پداو ءدنکاننش عتقلاپ ( ع) ح وجس

 زیبا ال هفتو تقلبی ابو تسمی1یسا مان

 يلاعت فح ياه مانزا تسیا مافو کاپ

 هنا هتفُک یضعیو هیظعم هکمعافلاب ( ع) هحومیب ۰

 تاقرعزا تسا ياد او

 يسراف مویسو موداب حثقلاب ( ف) تخوبس
 يزمجو ندریورفو نهنالخ يزمج يادحب ار يزيج

 ندروآرب يزيچزا ]و

 39۳و مک تقویت هاطه ( تن نشو

 واوو مویضم يناثو حوتفم لواب (ف) هر وبس

 :شنکمو زبح فورع»

 ۱ يبس
ا راه راک يفعي ( ف ) زاکز وبس

 ینزادنآسپ 

 . تشذُ هکتحوپس لقمرسکل اب ( ف ) يزوبس
 ياجيار يزبچ یبسرسب (بب ) ندیروپس
 ندروآ رب یزیچ زآ اریزهجو ند رب ورفو ناهنالخ

 رادت هلغ تس وب يسراپواو عقب ( فر رو 2

 اب ۳ ينلع يسر ایو ! و اب ( فر هست هند

 هتیوک اقب شن دنه

 بارش ز ینو هرک هیم ون ینعب ( بق) تسکش وبس

 دزک رود

 تیعن ندش ماتو نهش خارق یتیضب (ع) عوبس

 تشذل دک هاپس لثم ( ف ) هبس

 یسراف مود ابو سکل او مضل ای (ف) را دیس

 ه وبنا يرکشلو رکشل هنوا هخ

 یسرلو .متفه نایس۲ ینعی ( فت) لر

 شرعو

 يناروت يناولپب یسراف مود اب (ص) ممیس
 هر حر 2 دا اود لنجو د هل .پ مس | فا تی ارق

 ههتشکار وام دوق

 يسرک یتعب ( سق ) ممشه )۳2

 هحش هدرک مس او ندرکرپسا عتفلاپ ( ع) _ِ

 یوم و تبع مد ۵ ]و ین اشیپ يوم )  ِ یی

 : هیجتب

 رو زارو ماکو ورو شیاسا حتقل اب ( ع ) تببس

 یوم و درک ناور هد اشک يومر رقش 7 ی يع ون و

 هبنش قوم نادوپب ندرک تدابعو ید ی درک ورس

 ییلعن شفت یارب هدرک تغاپ د واک يام رچ مسکل اب و

 تسیف ابیک مضل اب و

 ییتسآ يب یها رجب ( فر م گیس

 هثسار يزيچ يس -را ياباپمکاب ( ف ) ییبس

 رو مد رم تماث و نوخس نوچج
 هقب تسا



 بگنییب

 تش حک هک کزبس لثم (ف۱) يزد

 مک کلن
 ۷ و

 ناب اب يتعي موهسو مکب حاقب ( ۱ بسیس

 ییس عتفب ( ع) طبس, کی و دق تسار هو رک یمس ز

 هداز هن ز رفو مرع يسوم موق و هلیبق و

 ب۲ ز و رجتپ رسکل اب و تفه مشل اب (ع) عبس

 عتفلاب و ندیوآ باب ز و م متفه و رتش ند ر ون

 تفش و سس ء نقف ان وت تفه ی هش متفه و ی ز تذه

 و دو یف رک کی

 اپ مض : و عتفلاب و ندی مد و ننلف او ندرک ي دزد

 ههن مد ناوجح اه آ ی وکسو

 رم رکم ز این مي تسا تب" تفه هلل ] مسب اب هکن "۲

 و | هتب وکار من آ م ۵ موس تفه یبآ يدضبو هژنا وعمم

 واسنل | ة موس مومس و نایعا موس مو در لی 5 موس

 موس موم عمل دم وس مجپ یهب ام کم ومس ی مچ

 وب یو یصیو لو ۳ کم هل هنب 9 تکی اف 8 فش و فا رعا

 تنی وکزین لا وط عمس و تسا لافن | روس لح اد مه هپ ول.

 تپجب ين انمودن اما مد هموس تفه یی هکذ7 تجب

 تس تیات و لجناو < ماوس رد هک ل اثماو ضیارق"

 ایروب ينعيب يلرت نابزب ( ت) غبس

 هقرامد هدز يناثب موتفم لو اپ ( ف ) هناغس

 « یی و

 بسا یششذک رد" و دش شب عنل اب (ع) گندیب

 نآزج و شخادنارمت و یهین اود ورطید نایسا زا

 دزی .درف-ينعب ( ف ) دن قوت
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 شیپ مود نوکسو لوا ٌمتف ورسکلاب (ع) هنغبس
 يشهب و ند وپن ينسد

 هلثم یتغلاب (ع) هقبس

 ۰۹ لس

 یبشیغب و هرفن ور رز ینخا هل عتفلاپ ( فر کیس

 يناث و مویضم لو اب ورا رقیب و باقش مدرم و فورعم

 موثفم يناث و روسکم لو اپ و یتسس و تسس موسکم

 یلاطو تفاع عرش بق اصن ۷ ۵نریاکسد روذاج مات
 حتشاپ بانف"7 ر ون

 نایم يز 3 فاکو یمت رس ( بف) و و کس

 هوک هلک و رس

 (ف) ياپكبس

 ياپ برو ور

 زین ينعيب (ف) :کیس

 ّئ ۳ ِ (هق ) : نا
 ربخ دوز ينعي ( ف ) زیخ بس
 راککرد تسد باتنن ينعي ( ف) تس ۵ سس
 رد هکنانچ يتسد زین ) تیر یثس 3 تلتبس

 ۱ تش ْل تس د تکبس ییض

 ور دوجمو ور باتش ينعي (|ض )و رکبس

 وفقیرط ينعي فاک نوکسب ( فر حورکبس

 و, هجن میب تفاطل مد مسج هکنآ زین

 بابا يس اف مر امچ ابو مت اب

 ردط مد میم حس

 فی رظو ۵ مپ حوم نوید مس و

 ۸ 6 هبقر) یک

 تکیسو يا رقم و ی او حتفل اب (ضق) ير اهیکدت

 و ماک بانشو رقو يب .یبخیقب

 ت ۳ ۰. دو
 ید بانشو يمقو ید و ه دننل تب آ مس

 یایاتشو ه دن, و اقب مک ینعی (ف) هیاس کس
 تسا يارسکبس زا تی ان مینو

 ناّلیام ورفو ناسلفم ينعي (ف) ن ارس کس

 لد باعصاو

 فا سم لیفت
 ۱ ۱ ی تنیس

 دوز دگن و اقل شود یخ تکی( ف) ال کربن

 و لهصتيب و رافو يب ين ینعب

 يومار, مشچ هک تسا.یتلع ییتعتفب (ع) لس



 (ف  9 همکف اربس
 ین یاف هشز ج اع ینعب

 ندرک

 ۵ جای اب 6 هک
 موش مج اعرسللاب ( ب ) و

 رجاع يفعي يسراف موهاب (عف) نخ دنا دف
 ورم

 داد کرت و و بم رغو یحش

 تن کربت ينعف ( هلف ) ,ن داننکزا بک
 ست
 یادت ام داناخم
 3 ظ .اوخراسح رسکو اب و نهم تب ( فر يجحزربس

 را

 و يذتووف يسراق موداب و یمثيغب (بف / ۵ رد

 کواس دارو یمشذ هشوقو تعادقو لمات»

 ندرک میلست ینعب ( ف ) ندرپس

 باتف7 ينتب ( ف ]) هایسرپس

 بایمسا رنو باتف 7 ينعي (ف ) نخ کنش رس

 دین ا وحخ مین يه ۲

 يوب شوخ سحاد رو ناصی,يدعب ( ف ) معر مو

 یاب روش يس راف فااب جتنل اب 69 ( ِ

 هک نیک مه شوجر هی ۳ نقل شو شا لاو

 دوش ادبی ناکدرک يبرب ِِ

 هذز اس شیموا مرجز | کی رییس (ب) و اکیا

 ي ره یسراف مود اب و رسکلاب (ف ) ييکر بس

 و نیدش مایت و دنز [ادن ا ین اکیب ب ياجب دک وشم

 مذر و یخ کز ات هق اکرسل و رماکقب وا مر رس

 ٩ هوس هه سم اب

 مالوا ر ن وکس و ییتعاذب ( فر س ول ریاددد
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 بس
 ثتسیا هی هنچ مان و برثیب_تسدب رپ

 ناکییزا يسنجو فورعم رساب (.ف ) ی )نر

 ندمسررسبو نده اپن و دشاپ يند"۲
 ۶ ۳ ۳ ۱ 2 ن

 همی نآ يسياق موداب نیتیشب ( فک ) زب ریس
 ۵ اح يط شیت اخپ و تسا ک ۵ مپ ۶ هتمار د دل ت نوک

 همان ۸ يرش له 1 و لانرم و

 ن احیم يتعی ( ف) شب رس

 يس اف وبا و مود حق ز مکی مشب ۸ تس رز قب رند

 هدنناب ر ابرپ دک ر تن ياشودخ

 نایس"7 ینعج( فا هد اش رتجدد

 دیر اب تاف انخم»ر | تسا رنصل ماش.( تن 1 ید | تیسب

 مدق کاپ ان لیتو تخب نولت ( ف ) اپ بس

 تشهبو نایسآ و يمد"7۲ نت (فز غابربس
 ار هشاز ( ف) شوپ زجس

 اب ( ف ) ناش وپ مس ۰
 تیببعم لش

 و,او و فرتتوم يا ر

 یبالم ينعب يسر

 هلثم ( ف ) کلن ناش وب زبس»

 تسا ناروحزا هیانک (فر تمش.ب ش وب رمس

 يقيسرم زا تسا ينصل ( ف ر)ر رابرب رتبس

 ينعب ( ف ) س وخم کنخ بس
 نایس7 و اند ( ب) غ أ ه بس

 دنامز

 دوراب وا تشا یناون مان( ف ) مس ر

 اند يعي اب مض و یبس جتفب ( بیر غ و وری

 یلت يتعي ) ته 0 0

 تسیرت تّبل نیا کر ام ) ت ۳ نوع ست

 ۳9 ۳ هیت ااب ( ( تف) 3

 ۳ بد عیار فالو

 نیس آ ینعب ) تا ِِ کیس

 و ی 9 کش و کس

 هب را ز زاو آ ي زعب ( ف ) رارب هربس

 اگر

 دیراب ينصل ( ف ) هربسر ۵و زبس



 ریس هگنا هچحبا ياب دی دشت و متفب (ع) رم "انشریب

 یذک ی

 یدزک ير واذش رسکلاو عقل اب ( ع) هنح ابس

 هلثم ( ع ) هح ابس
 رپ ف رظو ه دیمر۲ يابرد ( ع ) یحابس
 .دشاب ییمز رد هک هروش مسللاب (صر .خخابس
 نازاهکدشاب يلنس مویضم لواب (ف) ي دابس

 هنهد الجو هنشا تبار ین ناکاگحههن زاس ناسق

 ينه7 وفو رعم يسر اپ ياب مضب ( ف)ر ایس

 دنیوُک لااپپ ین هتهو هننک رایدشار نیمز ادب هک

 ز اهن اخ تالآو لامو نا رج تست اغلل | لح ردو

 "ایاب مسکلای يبرعردو نترماوه هنر اپسو عونره
 هتنا دی نآ رعقات هننک تحا رجرد هکیلیم ي زات

 درک دلاپیاپب ندرمسو هناخ پایساو

 ود ره واو واب خوراپس نزوب (ف) ال هراپس

 رت ویل یو

 ناسن وزا هک لثس نآ مشلاب ( ف) مراپس
 ه دنوک شدنه هک هصلسا ندرک زیت يا رب هنر اس

 هنمان

 يتکيب و رکعش مضب لی و رسکپ ( 0 سس ادیب

 هنب عتفلاب وتسیریش مان مضلاب ( ع ) ط ابس

 9 (ع) عابس

 رد ی درد یشمب يسک اب عتفل اب )عِ یاس

 وزاب و یاپ هابرسکل اب و « هتنک يشمي یدحیود

 هر ه حد ز دن ات هد همت و عتفلاپ ) ج ِ لک انواع

 ۰ نت

 دف ينعي ( مق ) زییک ابس

 بل يوم ینعیب تلبس رسکب (ع) لابس

 هفورعم تسیا هرت ينعب ( ف ) یاناپس

 هلثم ( ف ) جناپس

 رکشل رس يینعی ( ف ) ز ال بس و اپس

 ۰۸۷ نی

 راس یراق مرداب رسکلا و مفل اب ( فر و ًابس

 بتا شک

 تسر د ما ینا تفف درم حر يعي ایییب

 | يف رح تفه هیلک و

 تدونو يس رو طبع و یکتسویب (ع) دیس

 هچ ره و سرد ار ام دن وگو هطساو و هلپس و و

 ردو يشي وخ و هنویپ و ۵ دوش هتسویپ ي رب دب نآ دب

 کرصتم یکی و یکاس فرصکی رعش

 یهایک ح وتفم سر اف مو داب و رسکلاپ (ف) اتپس

 ناب و دن وخ بطر شی قو در دن هنت تا
 لثم تسی | هزبس یمت رسکب و شوحخ ان ,يوب و دهلب
 هبوخ

 پچ نبیس يس راپ اینا سمت سنکپ ( ف) )ک اثتبس

 هنیوُ زین

 ه فرصت و تجاج یهرا ذی تفلاب (ع) حبس
 خب ر و ير اهناد و یه دز رم زر دو تیمور

 چادیفسارن 7و

 زجو هنای ز ات وریزب ال ابزا ب۲ ندشناهرو _ِ
 یجش هب رذ رایسپ و ندز آ

 هناوخ يک اهبو درک اب مضلاب (ع) ن اححبس
 ناب نا دنز میج دی هشت و حتفلاپ وار ا دخ

 یدش کی راب زارد ءار نامممضلای (ع) جکبس
 راتقر یبتیضب و را دقم و ه زا دنا و لا دنعاپ درم و

 را رویه ی. مر
 لغت ر این و حییسیت ياه رم مشلاپ ( ع) هکبس
 ندش ناموس تعس ينعي (ع  ین دیععس

 ی جو هینب, غا رفو تخحس باوخ حتفلاب (ع) خبس
 ییدشنلا عم حتفلاب و نسم ی ازب هدرت اجکبو ه دیچیپ
 ۱ د دننک باوخ تخس درم

 یب انک مان يني ( | ) هابآهبس

 هک دفیود ای ۲ : وبه ۳ نیچدبس

 هشاب د هام اجیاج غابرد لضف ردا



 نت
 ج

 تم

 تش اهن ریظنو همیش

 ۶ هنذک شومارق و لفاغ (ح  ییهاس

 بذاک عبصو بش ینعب ( اسق ) ملظ نابیاس

 هدنراد هزو, (ع) حیاس

 سس و راد طزوم نانز ينعي (ع) تاضباس

 ناکن دننک
 نایاوشمپ ينعب دیس عیج ( ع) دیانیب

 « دننآ ریس عیجو يفاب ينعي ( ع) ریاس

 روتس نابه ان و ه دنماده اکتن (ِع) سیاس

 عرمزآ هیانک ( بف) فا ور مجنپ سیاس

 « من ر اول و ماينتوه يکرت 3 ابزب ( ت ت) غي ادم

 ی رمش رشد نو رهشبش يتيب (ع) فیاس
 هگناچ«دنار سپ زار ءدنن ار یضع ( ع) فی اس
 هنشک شبپ زا هدیاو

 لب و * هنهاوتخ و هدنور و هدنسرپ ( ع ) لب ابه

 نآدّج

 با

 ةاو و مویضم یناقتمت ياي اب ( ف ) سوپ اش

 هشاب لوغیسا فرعم

س,يويويد بیسآ هکنا ( ف ) هیاس
 و هشاب هدی

 فورعم تسیوید مان

 نیا هقج اسیح (فر كنر و۵ یبا هیاس

 هنامز

 يک ی متج دننام دشاب يرقچ ( سف ) ن ابهیاس

 ار نآ و دوش باتف ۲ عنام ات هنر اد یاهاشداب رس

 ناو نمی باتن
 با شعب (سن ) ییب اپمس ن اب هیاس
 رپهیانف

 روجف وتسق ینعب ( بف ) یتسرپهیاس

 فاکب حوتفم ارو اباب ( سق ) گ رب هیاس

 وج اف و قساف یس راپ ي اپ ( فر (تشریب

 با وعاب د ,وخخب رازا رشش نوچ هد تسا یفایک 5 دز

 دو م

 اتتیب

 نوب دوس«, دهشیپه هکنا ( فر ر ورپ هیاس

 ز افیو هنمان "يو مت ش دنه هک تسا يننسم مانزما و

 نمک روح خ نان نارغا هکتس اي ۵ الو « دشءدموربماو

 ياهناد نآ ول یا ورپ هیاس

 ددرک بارشات هننک مخ  رددک ولت ًْ

 وت تیاپح ينعب (ف) وت هباس

 بادق7 .تیایح ینعی ( ف ) دیشر وخ هیابس

 نوران تخرد ینعی (ف) ش وخهیاس

 هاش ه ابو هللاهتفیلحخ رب معنل | بر هیاس

 ۱ یا

 رابعو هر )1 هباس

 ناعیات و دنیا

 نادزد ينعب ( ف) ناورهیاس

 ۳۹ یمرُد هکن |: هفورعم (سق) ییشن هی اس

 ۰ یش اب هیب هد

 يف#ي ( فر يبوط تخر ۵ ییشن هب ادب

 تشهب لها

 ینعی دللا پی ان ينعم (ب ) نادرب هیاس

 یر اهاشداپ

 هزمنو داد مانشدو ی هیرب متفلاپ (ِح ) بس

 نانک هماجو سرو و مسکل اب و ندز

 يفعيب و ه دنهد مانشد ر ایسب و هكنت هچر اپمه و كنت

 ز
 ,شحورف يارب یدیرخ بارش عتفلاب ( ع) ابس
 لیابق هماعدک يدرم بقلو سیقلب رهش ییتعفتفب و

 و دب مانو «ه دم ۲ زین هیبو ینیوا لسن زا سیب

 ندرب ل هو یتقرگویس ارسکل ای و هال ا دیع

 هقشاعرا

 تف ی م

 اههشن هتق رذ رهسا ( ع) ابابس
 تداهش تشلنا هی هشتو عقب ( ع) هب ابسیب

 هکن ازینو راگزورو ید ؟ باوخ مضب (ع) تاب

 ردو دوش عطقنم تکرح و هشابن شندب ۵ حور

 تساتخ رد لصادیوم



 نس
 5 ین راد او يزاب ( ع) یتیم اس

22 

 نایوگ هناسقا و یو هناسفا ( ع) سماس.
 لی

2 

 تسی رمان دل

۱ 
 )ی هد هبنت و 4 حب ) (تتس 

 یه

 تسیمرقز یجمرح نامم تسا يه د (بمص ) ی 7 بیپ
 ی 2

 دنا بل جم د ,

 هل اب ول تیپ دل تسید رم مان (ف 0 راس 1 ۹ 1 - 7 ِذ

 و دنارخ وا تداعب ار مک ع عیج و تحخ اس الط زا

 هرز اد وب یرگ هد ولس دوم ئ یمحح اصو درک داری
 نام

 کد رد لین اوسا ی سس کا ز ۱ 1

 نیز (عر هعسم ادیب

 هدنمجم رمآ و راک حالصر د

 مان( ۶ ) ر دخم ادیب

 شوم تام رب دنیول يمتعيو دوب شذ ۲ نامم

 رد دک هنیوک تسبر وناج

 هاب

 و د مود زر 0 0 ات هنر 1 تدا

 ملقم۵نیس | مذ "۲ و + وب يعرم تر ومعب هل هناآدد 2

 دل ولم هزپه تمو حل ابو همعو نت

 هانی و هبادو هانپو مادو ِ

 تور تثو هک هشاب مدرم ياج

 حیجرد یفعینیا و دری وج هانب

 یی تس مدت امیآ

 هندی يفعد ۱ ييماس

 دوش | هیچ تمام تسد مد هل هوص نآ ع) حناس

 ر] ی

 ره ان هل ی رنجچ زمدو هیناد کر ادم ۳ یر یبازخ یو

 | م مه همک دوش

 ار ران تسوپ هنیساو رامزا يعرن ( عز 29 ِ

 0۸۹۵ ب ادید ۱

 نکا یج

 نا دب هکيکتننسو تداعو مسرو دتنام (بف) ناتس

 هک دیو زینناسف اونو هنغل زبتنآز ج و دراج
 3 دتنا رخ سم شیز تب

 ۱ ۳ 1 رغم ) 3 بین یو

 (ع) واتس
 ۴ د رمز ا هچذاو جارخ و صلاح, ز * عرق تا

۰ ۰ 
 مش شذ وس ينيب و تبش يک

 مدو 9 یمج ِد تسا هیوم مدد نخ ۳ یر ذک

 یه" شنوس ينع» ( فر نها و اس.

۱ 
 ر کمپ یسراب میجب ( ف  وحش 0۹

 ایوگ شکذیپ یرمچ ها۲ ( ف) راس

 و

 تبارق ي م زابم.مانومز *ر م (ف) ی و

 تسا يرپش مان وین و عدد شینس سوم || حصر

 2 لب رنو وارد ا9ک حس
 ۶# زیواسو فنمر فن اع

 دوو ی

 ختیوگک م

 تاج زور مد ارف [ هک درب دن دینپ دماج مود

 هیاینارگ يزيچ لو[ دماد يفحم قند

 ایم یتسی م يارب امدبنپ هل دوب ي دیس مویسو تهشوپ

 دز ن آن ایم ۵ هنشاپ زد اتم

 هینپورددک يديس نیباک تزو (ف) نیواس

 تم ابقو و بت و ينعب )ع

 ناو, هیشجو یممز يوراب یمز ( ع ۱ 5 رفت تیپ
 و خ ز ودر س یقر تا یهوآ و مات نرو ناب اجب و

 دو هداوخ | هیب يلاعت فد هک ته امق وو م یجعژز

 برع هک ایس رب تسا يزيج ( ف)ر وه اس
 5 2 ده
 دنیوت نمک ز دوم هیاسو ميقلا (ص ال



 1 تارا

 اش ویا سب ( )ای
 ب۳ 29و 6 ) تتهت اه

 »« دبم ر"۲ بش ینعی (ع) ورک ان

 دناب نوکس هک ٍف رحزین و هتسه ۲ ( (,عا)ب نکات

 تنوکس ياعپب و

 عبم نانک اس ينعي ( ف) کاخ نانکاس

 یوکسم

 یهجا یتاس و ز ايغ ياجت ( ف ) نیک اس

 هاب دینای نوکسو فک رسکب ( ب )تیک اس
 ينعيب اسو عدم دین ينعپب لغم ی ابزب زیک نوچ و

 دین زا يع ون زیک اسرب انب تس د الاب و بود

 ۱ ی اب

 نازا هک هنهرد تسییوچو فورعم ( تف) لاس

 دور و لنت ه او و یشور ب۲ مال دیدشت هب هنز اس يننشک

 دن

 ریماو هورترسو دم دقمو رکشلرس ( ف) ر ال ادیب
 « دن ر"۲ اس ونعی هنگ ينعيب وو ر شیپ و ناو راک

 را )تیپ رب فا اب

 م السل او ةا ولصلا هیلع هاقپ تلاسو

 ناوح ارنآ وب ینش اچ (ف) ناوخرالاس

 ۱ هنیوف ل واکی يک رثب و رالاس

 در نصر یو مر رو

 هر و" راب لاسکیرد ها شخر د ( ف )رب ل ابس

۳۰ 

 ن 7 و یسپش جبر ات ( بف ) ييل داج علپ ایم

 جت هاتس | تسا ریق د اس زا ء دای ز ز و ر دنچ

 دصیس يسيش ل اسهک دنا هتفُک ي رضخ دیحم

 هص دس ي مهق لاس و هشابیم ز و رجنپ تصش و

 ز ز وار ۵ زر بم زوم و ماپچ * اجنپ 1 ای یش اعم

 یلس وار )0 يرهق 2لاس

 ناب ۱ گرا رقن دم بش لاس هک تسن "7 هبیست هچو تسا

 و 9

 و

 م ادیب

 یکالج عاپب حرشم ب انف ۲ تل الج بیسب لمق و هتسپ

 دیمام

 دننای حالساب يدهرم هکن 7 (ع) حل اس
 هلو دعمواوو فوقومم ر ول اس

 هنی رب دو هل ي دعب

 7 ی لاس
 د عتقلاب ( ع) هغل ابی

 س

 هکی اامو کولس له ۲ ( ب) شرع ناکل 3:

 دلم

 تسا يدرم مانو يبعو تفاز اد هنهر ( ع) مل اس

 تسا مچو يقم» ام تسوی و

 مادلا يلع فروقوم مالاب (ف) هس ل اس

 دم اجو» یيغ و نان هتخحپ شا ( ف )ول اش

 رپ السی تای ال و ایا

 ۲ِ»ِ» »-»- وز

 گئنو مان و نایز برج ي هنر و

 ادب بلق سپر د هک دنی و

 ةببوک ار زرد ارب ع دنه نواب زی هناو

 1 اس

 دحا ول اس ينعيب و ام اس 3

 هویت این کو هدفی ری ۵ يفعي ( ف) ی

 ۳ ناورشز ا تسی رپ و

 هیوم رد ويتش دو شفرک مت ( ف) نوبل اس
 يه وک تسا

 رس ضرم تسا اجون زا و ۱ ز ر هپ ( ب) ماس

 دنمانا ر شن" و م السل | هملع ج ون ثرضح رسپ و ماس

 مان و دنمانم هنپس هک يشن ۲ يروناج يعون و

 تسا ییانک مان يهنهناب رب و اپب تسآ يه و

 3 دو شی برجا اب
 یکساپ دممزا یسذج پ اصن دو رکهد لاک ش هنه

 حرشر

 هنب خیس فوفوم ياخاب ( ف ) هحخاماس

 هاثم ( ف ) هچک ام اس

۰ 



 عاس

 تفباتا مان یاساس "مه ه وب رسپ ار وا و دات ناپچ

 نوا ادنوارف سپ هآ د و اب شی و رقخ ه سراق يلایو

 دنیوگ مه اما دو هتناوخ ی اهناس اسا م ناساس یب 8

 ناساس هاشداپ 1۲ ( بف) ن این اس اس

 ناهاشدای هک ناساسب بوستم (ف) یناساس

۱ 
 نازا هک يف نآ حلق و موهس مفب ( تف )رس اس

 مشب و نایسی رو شاک و دنزاس ملق

 يدرم مان ( فر هساس

 ین ادک و ادک ينعي ( فا) سن اس

 ب.اصق ينعي ( ع) رطاس ۱

 ءت وری الابو یتفرپ الی و هتلی ينعج (ع) عط اس

 |[ داص عبص ن ییمد و

 هدیرب يزبچ نا دپ هکرچحنخ و در اک (ع) ر وطاس

 دوش

 يرتشا و تسیا«دن رپ و «دنشوک (ع) یطاس

 ه دنن افس تاوکرنو ماکخارف پساو عاپچب توپ مایسه

 یخس کین و تاوکز يلاو ینعی دنهد فعتسیب ات
 ۶ دننک ياپغ و يوگ ببع و یتچ

 کدو تم اب مور یاسر (ج) هم اش

 دوش مب اق تم ایق زور هک ينق و ای لاح نامز و

 هشاپ يرپک مینود موجن بابا حالطص اپو

 يو اب و مرچ هئاوتس ه زین و تسد ( ع) دعاس

 دنناب تر دق ناکلاس حالطصا مد و رم ابو مدره

 تسا يدرم مان و ه هن ید رهش ) و هعایس"

 و و ابببط ء هم 7 رس شن" موقت ( ع)ر وعاس

 ن ای است

 شوم دب دشت و مضی ( ع) هعاس

 دل اس شش راث و دنفسو کن ( ع) عاس
 هبصقو پا رنتدنوت و هل ابپ هیجعم یمغ (هف) رخ ادیب

 نآ هب فو رعم تسیا هچماپو کش د یکم زا تسیا

 بپب وسنم

 .نام ز

 یاس

 تسب رهش مان ( بکر جرغ اس

 ؟یر ید یور# دک ب۲ و دیرف .ینعب (عر لغاس

 ( ع) فاس
 اندوک اد رف

0۸۳ 

 یخ اعم 3 تسد یعبت ۲ مق یهخیسخپ

 یمتعنقب و امرخ فیل یر شه هتک اوبو یخ

 تب يوم وامرج ك رب

 هد و یور نرو نارفاسم و « دتسب رد ۳ رف اش

 نارفاسم يتعي (بفا) ین 1 ایی

 ییریز و بهش موس سکب (بف ) لف اش
 تیخرد هقت و کن اقش "الاب و اب يفعب ( ع) ف اسب

 ین يریق و مت وبا رب و تخرد نوتسو
 دور ابو تشُن نایم هک ییوچ ( ع) هبق اس

 صاخ هچ ارس ورکشل هل ایند ( ع) هنق اس

 منش یب و هبامورفو سکان درم و هداتفا ( ع) ظق اس

 « د انق | ينعي ( ع ) هطقاس

 تسی اولح مان ینعب ( فر ناسورع ف ابیب

 تا فاس لکشب رکش و هدیامزا هک

 دشان فیل ته

 ووشمو ه دنهد ب7 ينعب فورعم (ع) یقاس

 غا دارم ناکل اس حالطصا مد و « هنشد ب ارت

 زین و تسا لیکم ي هشرمو لساک ریب یف اس

 ثبصم و قشع بارش هتْشُك تفص يق اس یلاعت قح

 ج رفادوسم ار لر اشیا هه بم توت یو اهتعب

 هوهنن بایرا رج ار ینعم یبا و هنا دریم دوخ

 مرجال هنس ربهن یبا تقینلصب و هنب اب ييف مد ق وث

 دی انینیم لبب و ات یعونب يکي ره

 .یکرت تغل ییاو هشیدنا ینعی ( تر جیتاس

 تئسا

 ههوک مان يتجي ( ف )امد یت اس

 یو این احور یقاس

 هتتعللا دیلع سیلیا لیقو مالسلا هیلع



۸ 0 040۳ 

 و سبز ان روکشمال و :دسو راد هشبو م دونکو هشپ لاین 1

 هر جش يراتپو دنن اونزین کجنکو هناخ هشپ ورا درد

 تم اد تی 1

 تس | يلرت ابر 2 کو يتعب ت) عراس

 دزد دوم يقع» ( ع) اگرابس

 هک نزن( ی ) دنا
 مظعم هلمدار رد يعضوم مان (ع) هیت راس

 تسا يوراد مان (ع) ییقراس

 تسی روناج مان حوتفم ياماب ( ف ) تر بیپ

 و دوب ز او شوخو داد هیفس ياطتقن هک كن هایس

 دعیوتز بت ماسا مچ

 هادس و د موخ و فیعض تسیکغرم (ف) جنر ۳

 لنز

 مون اچ مان ,مجمر اوو مو پمضم يا ماب (بف) ور ادیب

 دیو ام ول توده رد هک امس تسی

 تش ذْک هک نایر اس لثیب ) ع )ن ا هر ۳3

 زر فو رعمواوو مریم ياراب (ف) هن ور انیب

 دشابرولنا

 مالسلا هیلع میهاریا نز مان ( تکان یوم

 ی دنپب هک دنراد هی دنو هنه له"۲ دنزاس سپ و سپ

 دنیوک يراسا

 تراش اروا هک هحن ریو يماقم مان (ف) يراس

 5 دنور يزپچ و دیو

 » هه ینعب( عج ) ن وعبر انس

 و اج دیه رد يزبچ و نوتس (ع) هی راس

 بق وراف روا هک تسیدمم مانو « دنور يرزيچو

 زا نوچ دوب هد اتسرف هد انرینمرب هذع هللا يضر

 مالسا رطشل هک هش کیهزنو دوب لناغ نیشدرکم

 هتفایر دار يفعيتيا ریتمرسرب بقور اخ هباب تسکیت

 ار زاوآ سا يپلا مکصپ داو درک زاوا هیرماسب

 د انفا م افک کلر تسکش و یر ه اک 6 میان "

 شش اس

 هب رطم زاسو يماونو عفنو یلتخاس ((فق) زاس

 ییجش ا ربامدو هنز اسب يزيچ یاهب هک ينل و یش و مو

 یاب م لقم دنا ریم هچن او ها دعتسا وب عغن تم 1

 گنج و یتخاس ما :ودناو نآ لثبهو هناعجو طب رب و

 ههننج حالس و مناک یخ اسزینو دن ز اونب هچره یثو

 بی رفو هلیح و رکمو ینایپم یاماسو

 فرقوم" از اب کیراب نز و ( ف) کخر اس
 هتناوخ هضوعب شیر انب هک هشب

 اهر اکتق اومينعی يسراق ياز اي( )راکر اس

 هلقم ( افق ) یر اکر اس

 ماقمزا برمتسیآ هدرپ مان (ف ) یرکز بیپ

 ۱ ۱ ناهابس فارع

 هدعتسمو هقتخاس فوق وم ياز اب (9) دنمر اس
 تو ۰

 هیابر لثم يز اس مان ينعي ( ف ) دور و دنراس
 هوب ,رسخ برطم هب راب عضوهک

 دورون بایسا ینج اس ینعی (بق) هورونر اس

 1 هبر اب ياهاونزا یاونو
 هدنناموهتخاسوم ازم فن اوم یفعی (ف) را هر اس"

 هدش هفحاس ينعي ( ف )ر ور اس

  هودرگ تساو یتخاس. ينعي ( ب ) ن دیر اس
 ی هم ۲م وح م دو

 جلیمرک م انزو دیک اب و هخیلجل یتعیب( یفا) نسب اب

 بوت او لینک نایر ي دمب دروخب مد رم نوح

 رد وشرو نورد مو

 هم "۲ ياري ار رخ برع هک تنی هیلک (ع) اسب اس

 هنیلط ند موخ

 هلثم ( ع ) ءعاساس

 هلثم ( ع) و اساس

 اساس داد ياپپب |, تکلم هوخ هحب ییب نوچ دوب

 ور دزا عیج اپ د وخ رها وخ فود ز |
 ردرس ناشب



 اس

 گوی

 دلم (ای ۱ ينينت ایید

 ترضحصب هک نوعرف هرخسمز | يکي مان ( ع )روتاس

 ۵ وب هد موآ نایب امالسلا دملع يس وم

 تا يخ, ه دنیوگ نایسراب زیهآیداچ (ع) یاس
 تسی مدنکس مدو هتیوک یناوکاس ام يا ده هابس

 اهیشي را هب هک تسا يگنسو م اوخ هجنک خرم هدام

 ناسایطو دته دالج نا دن دو هننک لقیبح

 ا لیس ب" هک ياج ( ع) رچ اس

 هاب و ۳

 هشاب هدرکرپ | مو

 لات شدنه دوش رب و دو, و مد لهس ب ۲ هک يعضوم و

 هنیوک

 دورسو هدنیاسو هدنور تسار هامب ( ع) عجاس

 5 هدر هبفاقاب سو بوخ يو یو

 دتتسرذ سو رع هناخحب هچنا ( فر فچاس

 ابوا دن دتب کس در رد هک يبوچ ( ع)ر وجاس
 تسا يعضوم مانو دنیوگ كس هتب ندرک

 دشناب دیس يس راف ممج ساب (ف) ييج اس
 يا رس يكداشكو اها رس نایم یفعب ( ع) جاس

 یآ منو يارس نأامم ينعي (ع) تم ابن

 و داج ينعپب ( ع) رح اس

 ایرد بل ينعب ( ع) لحاس

 ةبحاتو يا مسو هناخ يكداشک ( ع) هحح ًابنم

 زبن و ینخاس ف وقوم اخو ان ( ف۱ تخاس

 باک , لاود

 فقاوم لب (تق) تر

 اتش مکن ر نم

 نآ خم ينعب ( ع ) تاداس

 نآرثم و نایاوشمپ (ع) تادانس

 زاد راهن کابدک نو هییسارس ینعی (:ع) ز تااس

 نارهح و مهیو يزهچ

 مششدهد ينعي (ع) سداس

 یلیغر یاییشب (ع) ملاس

 6۸۱ راس

 مان سولاس ی زوب يس ماپ میجب ( فر جوش ریو

 فررعم رعاش یرایملس ماقم

 رتوبک عتفلاب ( ف ) ک و داس

 هشیدنيب مد مموشیر يبو شقن يب ( ف ) ی اس

 يدعپب زین و 2 ودرجم و فا حب و ناد او

 و يرش مان و يزراپم مان 7
 یاتسو هنش تلم زا يس" او ذ تسا ي خر دو

 ۵ جم ۳ تورمجو توکلم ( ع) تمش 0 ۳

 تسا ل اهخ ضحم هک توس ان ملاع لیقو ماسجارما تس |

 < لو نا دان ,یتعی (بق ) لند,و ۵ اس

 اد ان ينعي | بر رم ء هان

 یراس دیشج و راس نوچ ياج يدگيب ) فر ۳

 ۴ اسم رش جن افج نو ید يکيب ز وز 9 نآ هخندام

 ی یفگیب و د خم ش ینکپب

 زیتعو رز رعغرد یکیل صااخ ینعی (ف) ارابب

 < هشذ لیعاسم یکم و

 يلاع و هغت طناب یادقا رم یلعب ( ف ) ناراس

 ورسح مص ان لفاس] و هذث رم اپ و ناب اب هکن افج ضخش

 وت يسانشن هک * رلنب تشحرب زب نانسزوگب + دیو

 نآ دیو * دیو يولوم و #

 رب ريشيش نیا تسیچ # یم نار اب ياک روجنر

 * سم ناراس

 هنج كیرب (ع) ير اس
 ارتش : نایپآنو ناب رتش ينعيب (ف) نایراس

 اینا اش یازناش

 ۱3ت وم یمزریو ۵م و

 ار نآ » زاو ۲ شوخ تسیروناج ( ع) 2 ادب

 دنیوگ ی اقسد ما زه. يضعب 7 کر اس

 111 هک ثسبو وناج و دننامو ياج ( ع) هجر 9و

 همی و زدن لر انار

 تند رف يضعب رد هنگ ینعیب ار متفب (تق) تراس

 تّسا مرعص یباو عنف اب "۶ ينعيب مه

 ام نآ هک تسونن مد مان )وا تتت اس
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 بس

 زا ۱ زا هک ن ادم دین ال و لود لرد

0۸۹۶ 

 د مامهرش اظ تلف ز ُا

 هم اج ياشقن تفرعمو د ار ناف ابهماج»1 تسنوت اق و

 ط ها و للق ياضو ۲ ننوقن یشح افشر دارا جام و

 مک و ال وط هد اه نایسی ر ناب باتت نیا و هج و

 ۱ وات امترپ ش وقن تمذیت هچز انچحن "7 « هشت مپ ۳

 بلا وک تاک محو تابوت و دوشهم | دییاه نا

 هی اط مانو دد رکچم ره اظ ب اپک با

 و

 يايل و هدجز

 3 5 رک ۳ هد ]

7 
/ 

 دچ یمل اق ورط اسب و ید رطش ی ۱ فر هلیز

 و.میم واز حتفب بس )ونلپیز
 ناز و ۶ وجم ۳ واجد ید ام هننل لص و مرب

 ین زراس

 دک بوج راوچ ما

 يبوح و شی ار و شسار ۲# حنقل اب ( بف) نانیرز

 تنی ز ي مشعخضم رسللاب و س و رخ جات و

 واجا ر يريچ هچناو شیا ر 7 رسکل اپ ( عن هننیز

 نر هننامو ر ویز و بوخ سایل لثم هننک شی ار"

۰ ۳ ۰  ۰ ِ 

 یدض دناور ينعب ( فن ند ان و اکرب یبر

 ۱ نشر و
 تسا ملاع ی رراچب تراشا ( فر اتراج نیر

 و
 دنیوک

 (ع) همیز
 و ی ی

 ار یبز شیپ يدنلب ينعي

 تشذک هک هقنیز لثم رسکلای

 یتساوخ ناما و یتسج هاغیو

 یکش هعينعي ( ف ) راوخرامیز
 سس سس 604 3 0 3 ۰06 ۰ 9 ۱9۵66 ۵0 96 3996 تم سس سسیسم

 ییسلا باب
 ب ئ یجهت فورحز ) تسا ٩ نره (عر سس

 مخاتلا ربثکلا لجرل | ينعيب تغل يور ز او تع#ش هجب |

 مااحهک يجارخ تیقا تاغلا لحرد جارخ ( ب ) تر

 ۱ (ت اس

 ما همتی اراده اهر هدیزفاو فتسر که اضداپ يکلم

 ما لم
 ۵ سبب هکن اذچ ذچج ید درک هفخ ( ع راک ام

 با | هی و ۵ د رمیب هکفا دنج ینفرک ولت ي یفعب وه

 ۰ ناود ه یبمرچ ی مظاب کشمو شم ندرل خارق, : رج

 کز ی لر ی اب عقل اب و دهن کشم

 کن هچ مابب مهو ل 0 اتک دم اج و مجعم و رانس درسکل او

 5 نشه د م افتد مامسب چ

 ياهدر اتسو ر افقو باقن نایسا ( ع ) تاحن اس

 یراکن هتشرفزینو ناکدننکانش و در ایس

 هی 6 دننک اذ دوو ههنود کین پسا ( .ع ) حب ادیب

 تو ییشبرب۲ تسیادماج ( ف) يرباس
 امرج یسرتپو هیانارُگ کیر اج

 تسیرهش مان مشلاب ( ع) طب اس
 ءدننک تفهو متفه ينعي ( ع) جیابس

 یماد خارف هرز و ماهتو خارف )ع) غباس

 اور کس

 ات یتفراب مضب ( بش ) هنوپ اس
 ملفاق ور شب و ن

 یابزیرهب یز

 ناهنصا

 هنزیوآ يپامب اه يز اب رده ينسر ( ف) ه ویاس

 د کن ءاک هک هنولمو رو هم نو دنیوگ مرسا مث "و

 یص ميخ و مهق ها کن خو نوم رب امد" و دیارب ها مدرک

 هنمان دا اش 1 اپ و هتیوک دام

 1 ر وب اس

 تسی یمعخحت مانو سر اغب تسب روش

 وروپاش برعم تسیهاشد اب م

 هننام دروخ تسا هدنرپ مان ( ف ) نوین اس

 کشچنک

 تفنگ هک ایناتی ينعب ( ف ) تااس

 لک تسیا هماج (ف) يرتاس

 بارش دنرآ و برزب جد«( ).یعت اس

 د) ابو بربعم ينعيب يارت رد )ت  نیک اس



 رف
 ۱ دوشم هوج وم ابر د

 دوشم لصاح یعور ور | هآ تسا يقحخر د )ِع) تبز

 هزب وُلیم نهتنز نیر ارواو

 تسا يدرم مانو کورعم تعرد:(ع) ,نوعیز
 عرب تسا يهدو یمچب 8 فشمد رد

 ماشی تسین ناتسهوکو

 نوتیز ثخر د حتفلاب ( ع) هن ونیز
 جارغتسا میوقت وز | هک بانکی سکلاب (ف) جیز

 میجاب فیاس ينعيبو سفن هارو رخسو ال زین و هننک

 « رطد زادناراب هک وُانب هتشر تاغلل ازنکم دو يس راق

 تسجو ندهشک ینعیبو فیرظو عبط شوخو هتنک

 تذل شرع تیاخر د دک روا 7 يعون و یباچو

 ین اپ

 میجو فریعم يايو موسکم لو اب (ف)تکجربرز

 منرب هب هک نتنسون 5 دوم هدز بفاحب یپجع

 دو هنزاس کشحخ هد سا رب جا اصم یابی دو تنش

 هنزیب تثجاح ثقوب اتسمرت

 ندرل نوزفاو يدرم مان حتقل اب (ع) دی

 تسیماعط فرثوم موبداب و رسکلاب (ف) ای دیژ

 ارواهک يدرمو مب دضو دو,سکلاب ( ف ) ریز

 ي اه ماتزا تب اب راتو دی" شوخ تیاکح هر

 غاس

 دوین عود هدعو (ق) ۵۱۵ باریز

 نوبو ینعب (تق) هنابمزاا بز
 تیسباهعشو یکشوتو یلاهن ينعب (ف) هکیا ریز

 شوم هبعش مامچو تسبخآ

 دورس هدرب مان سراپ ف ک, (س) نناریز
 ه رحاس رنو لیرات بش و

 میم شرافت ی اب (.ف )ربریز

 رش اظبو دنا ین د یط اب مد

 ّت هو

 دنهاوخ اروا روطرش هک يسل (ف) کاجریز

 دیسک و هباین ندسرد

 نآ هتب شن اش نایسیر ۴

 2۷9۹ تکی

 درب نامرق

 مان لو جم ياير موسکم اواب تف) هرخربز

 یفتسوم زا

 هتسه7 زاوآ ينعي ( ف) روز ریز

 رهق ينعيب (ف) ناقریز

 يايشوه موس جنق , مکب رسکب ( ف) کییز

 دا و و

 تسا بن تل

 ینعی هاگ

 راسدچ میخ دنواهخینعی ( ف )ر اس کربز
 تفص ينعيب

 دتیوفهر اوشوگارنآ هک هیاريپ (ف ) شوگریر
 ین هتسه ۲ و ه دمش وپ نخس.(ف) بلریژ

 يلتروخ نانره و هزیر شآ رسکی ( ف) انریز
 د راد رایسب اپ روش هک

 رم او هاشداپ ينعي ( بف) مل اع یمشن ریز

 ؟وهزا هک فرب ياه زیر د ی

 ثسی او رادمسکلاب ود

 تشپراخ ینعب ( ف) ثیز

 هینچ و رصب ر انکب تسیارهث حنفلاب ( ع) عیز

 باتفن دیدرک و ند رک لیم حتفل اب ( ف) غیز
 زا يعوذو ي زمجر درد وین کشو فح زا در لیبم و

 تبءیج و تعارف و هنیک و ترفن ينعيب و د وب رعح

 رطاحخ

 دق ف ورعم ياي و ح وذق» لواب (ف) لاغیر

 هم اپ

 ک

 ند مک تن اب و یجمز م) رث ویک دیش م دو ی دم

 نت تپج مرد ندش او راث و

 یضخش مان و یه آرهب ناجی ن مسکلاب (ع)ع بز

۳ 4  

 اب نا هباماج شن
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 راتفر تسچ اه مسکب
 زفز

 دیرف اش سکو از حتفب و هشیپ مضلاپ (ِع) مهر

 هب رک زا هک تسا طایرطع زا يسنچ و ٍيوب ه هنگ و

 نیکسم هب رک يوخ لبق و هی" ۲ دی دپ

 هرک هدنارپ ينعي رسکلاب (ف) داشکر ب مه ز

 ين اثب حونقم لواب («ف) یبهز
 هک هد ر و"۲ تاقولخل | بی اجع (

 د وپ هناحخ و دز

 رز تا ترمز

 ید باوخب رم دون ین يب و رد ۵ رم بش ز بحاص

 رس و تور شم هب

 هانان تشکتمم فشم د نژ 4 و يک د رکن رب هنرزک

  ! رپ انپ هباب قشم هب ین 1 دک

 ی" جک زا هل هبس رپ یش زاچ و هوای ید يه

 رک و وب بو بر# 6 کو هم تفگي اب مچ جبر مد

 مجلطم منگ و ه هم" اعنی اب ات می ای ای منت فشم هب

 هک تسال اس دنچ هک تفُگ و هی دنخحب ضخحش آآ

 ییهز نآ مانتسی هناخ یر ر د:؟ما ه دید باوخحب رم

 يه مد رکن د ابعا نآرب یم تسیجنت نارد و

 و دید رگ ز اب دینشپ یبا نوچ هشاپ وت لد حبس

 رزرغا نو اه ات دنکیم ار یهو دم" دوح هن اتپ

 هشرلنوت ارز تفای

 يتخحس میج و اه حتف و از سکب ( ف) هجنهش

 تضابا و

 تیئراهیدو لطاب و غو رد عتفلای (ع) وه
 ندیزانو هنفر کر مس كن ام رخ هر وغر بوح رظام و

 امرخ تخرد یحش هنلبو او تخرد داب یهیناماج و

 مر را درویش ن ازتسبو یش راوخ + یکیس و یدرگ ر ریکت و
ِ 

 ندجآز بقوزآ شیپ

 نا جو شت"۲ نهش یش ور جتغلاب ( ءار وهز
 بک وک و غارچ یشو م مقب و شت ۳ یه مامسب يوقو

 هک اجو « دش کالد و دط اب (ع) ف وش ز
 رب و یدش « هنگ آز غم ییتیضبو هش اب رود ش يعق
 زغم ن دش

 بیز
 ءدمت رت و لشخ يئيم ز عتفل اب ( ع) هایه

 دن ین نلاز اس ن ۳ اپ کهن اپ هک

 نداتفا عتنلاب ( فر ندیهزژ

 هک« ز انهز لقم انود ره سکب ( ف ) هز یهرز

 تفذت

 و ,یتسیزرما یزات ياياباز مسکب ( ف) يز
 و هماج هب هشنلاو رسکلابو يوسو بناجو ف رط

 هی دشنلا عم جتفلاب تو وسمآ شیا ۲ منو ترموص

9 
 يتعي زير بآ و نآ هبآ و ریلب 7 حتغل اب ( ف) هکر

 هی مهارف نآ اب بو مد هک يبهشن

 خورد يهاو هک رفاک یدرم مان سکی (ع) هابژ

 ينعيبو هدرکانز هیز یاب هکنآ داد اپ
 ر ۳*2 (ع)

 " يزاب دم ذ هبوصخم ما يعوو ه) رذ يزابو رایسب

 يکي د یتحخای مائنه هتقا نیر اه 1 شقن رد هک عون

 زا هک .ت 0 زا ساج حتفبو هنزاب هدایز نا زا

 یبنو دنناوخ دیم اروا هته له" دوشیم ادیب هب رک
 يناکدنز

 نوربیاپدوخهزادنازا هک يسک (ص ر رس و هایز

 هنپن

 ار کربتم ماقم یتفایر هرسکلاپ (ع) هترابز

 ار زیرنع شقفایردو

 «درلآ منخ یسر اف ياز اب وف ررعم ) ف ۱ نایز

 مسکل اب ردنن ام:یب هب هعن | ینس د شمب و يهوكزب لبقو

 و راصتن

 شر ایسیو يوم یدژزارد یتعتغب ۵ ببر

 ۶ ۵نه د يف دنز

 شیار"[و بانق ۲ یهش پ,رئب کی هزنو رنش يوم

 تسايلث مان اف «رعم ( ف  امیز

 هدنبیز راپسب ینعی ( ف) نابیزابیز

 هنیوگ هر ابش هنه هک باس رسکل اب (ع) فریز
 يسراذر دو هب7 لصاح هنوز ,ر دعمز | هک حذ هدر وآ

۰ 7 ۰ ۰9 6۳  ۰ 
 اجنار ۵ تسا ریاز تب 2 زین و هنیوک مه هوا يذ"۲



 هیهز

 2 ی 0 ی *ِ

 منیاو

 کشذت کت ی ( ف) ینعب وز

 لاو ۵و ید رق ۲ و یکین و هاشداب رسکپ ۳تا ز

 دفع و < مانمو نامیررک و و نایک لرد تب م اپ

 هی" نوربب وز ا بآ هک هیشج و نا ههز

 اذگ د وشنز یی ی شرعف هل يپآ حذفل اب )  0( باقر

 ثمس ایوک افزر دو هوش حیج ياجحب هکیبآرمن و همانفرشلا

 نازا بآ هک هیشچزا عضوم یو بآ تكیعورعق و بآدیتچ
 دن شو ارتو هشوچ
 ههتناد رگ تیغ مو« دننک تدابع مشلاب (ع) هاهژ

 او اهئذوا

 و هرم مان کینو هاج و کامو لانم و لام لثم ایند

 کدنآ

 ياه وز" یا ءدنوش مازیب و امند لهاز

 ناز اپ هل دی رث و ک دیش ون یبمز عدل اب

 دوش نآ رپ لیس

 اب (ع) ت داهزژ

 امن هی درگن

 تل رسکل اپ ) ح را اهر
 ج اکخ مش ينعي

 یزذچ تفرضهره ار شک شک ۴ ته

 رب ارب بن و نتخآ وسره زا کین کین و حهم و
 تسوپ ياه ه رانک عتفلاب ( ع) فناه]

 نسب هز اریش ينعي ( ف) ندزرب ءز

 هدب ندرت را يعون رسان ۳ ) ت) فیعب ۰

 یییضتواممخ تخرد یهبرب عاقل اپ (ِع / دیهر

 يزيچرآ ندیناد رگ تبغر محفل ابو هل و امرخ نديک

 هاوکز یبناعنغب ر يرمچ یتساوخن و ید رک تدابع و

 زا ترابع هک نادهچب عثفل اب ( فر نادهر
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 ۰۷۷ کفر

 کنج رد زج اع ينعب ( ف ) نداهن ناههر

 زاب هچب و خرچ موس و ملی حتاب ( ف ) ۰ ههز

 دن وش يمتکنغبو یلمن تش ادایرسکب حر رز

 نآ ندروخ مد ینگب فرو رعم يسر اق رد و دل یخ و

 مشد ورهف هصخ و مغ ينعيب و د وش ک ذایه

 وراهیغس نز عذغل اب و راد مصل اب (عر ءارهر

 هبلع دیطاف يبیب هترضح بقل زمذ و ور ههنشخ مد و

 د هک ب7 نآ و عتفلاب (ف) بارفر
 ادا ۰ هخعب هک ٍي

 منازا ي

 دید رشز ور
 از ینناسحخ تان ابن و ر یف ] و د.وب

 هن مپ د نآ ۸ موش او نعات

 هوب تلاجح و مرش اپ

 هدنشکو د مادرش ز هک یهایذره ( فر ی اینک رشز

 یتخ اب

 دننک عند و دک ده "ی تا سم

 شناهسراف تساکاف هبرطم ۱ اهس 5 انس مقل اپ

 و تم, هتو ت وق و هخلت

 و هنوک# و يب وخ یاتیب دو هدرک لينسم اه نوکسپ

 ین مات د .دع

 ها ی ری تا
 نأیم هگدر زن تسیا هرپم عتفل ای ( ف) وان ایر

 هیون ینحو, واکن شدنش دشابیم و اک هرف ز

 11 سعود یک را

 ندیباتشو ندش تسچ ( ع) یه,

 نتسار ایی جاي ۵ )
 و نوماش و تشد يبم ز ییتعتغب ( ع) یشر



 ۳ یار
 نشت رو کش تسیذو ندش رود عنفلاپ )(ِع 0 حور

۷۹ 

 ینعب يکتنر د دض مویضم 1 واب (بف)ه وز

 ان

 :دوز دورود یاب ينعب ( ترا ور

 . عمطم و رادربنامرف .یتعب ( ف ) ریخه وز

 ۳( -ضم

 :« هنور باش عنغب و ۵ و

 يدوبعمو تبو .غورد لقع ,مضلاب (ع) روژ
 هل وخدو مورخ و یدرکلیم ییتعاقبو دش اب فح ریغدک

 ندرت ترایز میدنوگسو کی حتقبو ندرک

 تفزظوح دقو فررتءاچ عقغلاب (ع) عاررهز

 و هادخب رهشو دلچ و ناهگ وروو د ماقمو هرذن
 اذان" يالاب هک دنی دم مد يقث ناهفع ترشح هن ادخ

 و دجسم گیدزن هنی دممد تا يعضومو دنننْلیم

 هتیدم رد تسا يرازاب مان و

 و يتشك عون کی,مویسو مکب عتفب ( ع) فر وز
 دروح ينم) لب

 ون هام ينعي ( ف )نیبیس فروز
 ..نآ , دنلق هال هننامهک يهالک (فر یتروز

 رب ناناوجو دن ری یبتسوب | موا يهاکخ هک هنزاس

 ۱ نگین رم

 هدنرب يسراف يازاب حتفلاب (بف) کروز

 ابو ه«موخ زینو تشچجنک هننام خرس تسیا

 ووز هنوا دحخ و اناوت یفعی ( ف ) دنمز هز

 دنوا دخ فوقوم يار اب ( ف )تك انروز

 اناوت و رود

 بیام ناساموخمد تسیرپث ( فر نور

 يه افت هاب مانو موپاشینو تاره

 هحون زاوآ مود حتفو لوا يا مضب (ف) ه روز

 کنس هلان ورک

 فلااب د هشم مود ياز اب یتستقب (ف) يرور

 لرزب هرم 5 روسکم

 دوز

 رد و هنتومشخ دوز و تخس (هف )نشرور

 هنمرو  ینکیب و يوخو ه دیجنرت و ي هر

 هاب کین ان دین ابنجرت رام حتفل اب ( ع) عور

 .دور,زیتات بسا یاقعو دور

 نتفر تسسوال اب غرم ندرلا و حتقلاب (ع)؛ف ور
 نآ دنیس و مشب و تسا سو راد ( ع) اف و 7

 ماویهانو منکش يسر ابود رهواوو از (ف) لور

 هک فیرظ و,تکبس .درم و تفلش يزات ,ازب عنفلاب و

 ير اکش غرچو ربلد هرم و جی این اتعْلش
 .سوساج مان يس راپ وا و اب مقل اب (ف) ین الوو

 .ت وعهل | ندا لس وپآ

 ددننام خرس ءدن ربمویشوار !حنقب (هنف) کل ور

 ۵ اظو کو اکچ مال عتقو از مضب (تنق) هل ور"

 ۱ تسا تکلوز ایه

 و منکشرپ يس راف اراب مضلای (ف) ندیل ور

 مه رد و ناددن ناشبربو ما دنا ویو ,ناهش را ویهان

 یفق

 تفز و هات وک و ءایس يعخش عثقلاب ( ع)صسورآ
 .مفلاب هاقوکدرم واودی هشنب و سکل اب (ع) نور
 و «م(ب و دش ای فح یبغب هل ي دويعم و تب ينعب ملص

 نوع

 رپ تشوگب دنیس ول ه.دو م نیتعنغب (ف)جنو ز

 هیپ اب هک اه ده دور و نآ .هننام و دو, زینو «درک

 هننک رای رب و دنچمب مه مد

 :ارونار هضورعم واو مویضم لو اب ( ف) ينور
 نکرد

 هد ,زفا و هد ز ب۲ تشک مضتل اب ( فر وز

 .ياه و لوجم واو مویضمل واب (ف )دنمر

 نیو ار » هل ام.تشک تعخرد فوق وم
 د هملام تشک يسر افواواپ ( فر دنه ور

 .» دوزفا و
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 فسیر مابم مانوگسیبالو مان ( هسف) هکن

 دچنانچ حسر هلغب هک ینقآ (ف) هکنز

 دنک يلاخ هنا دما ار هنتاوخ .

 ابق .ندوب و بودخ- -

 هب نون جتف و مضلاب ( ِح ) منرآ

 یم زق نون يم و متفلاپو ۵ وب 5 اس دره مع نترعح.

 یکی مانح وتقتلو اب ( هقا) نازواش ست
 تتییزاا يذ ا رب ن اولی

 1 وه ی ی ات ممد

 يپين اهمودین انکی راشا ( فر لک نیکنز

 و دلپپم ي ارب بس

 هیات رو اس و

 ییمل و رم :هشم ییملو هاب

 نانسی رس هزنآ اه...

 وب ود حوفلام ين ات و لو اب ) ِف 0 اشینز 
 ارد لنس

 دشاب هنخیو7 زب يولل ريز زا هک

 رده تسا یمرک نون مو 5 عنهب ) ب ) وترپ

 هر »

 د اوج ۰

 ی ود ی ( بق ) نررکاتونز

 نی مویضم ناتو حوتلغم لا ((انبنق) ر ون ۱

 قعو تن اماو نام و هبرسکل اب (ف ) رابرنرت

 نگپب ب ار نوح هک مارد و هایس یه رکو شر

 واو مون ين افو موتتغم لو و (:اتبق)] هب وتژ

 مالتهرم د هک کیس هل اث حوتقم يل اندحت ياد و ل و جم

 دفعان وین هاو دارن" و هفنک هی وب

 

 ن زنم حرمت ر هو دیک اور ندح يفخيب زمد و تیاکک و.

 يهاوخ نام رسکلاب ( ف) ييرامنز
 تار ۳۳۹ (*5)ولار ز دن اخر تفه نز

 یازدم ج رپ ود* مع

 ازب زهچ واب هچجنا و شی ار ر سکل اب (ف ) بنر

 روبرو بوش سیاپل لشم هنقک شبا
 ناردا رد 3 بس اپّعط رسب و ابر د مناپ ) ف وز

 مشلاب (بف) ییپوت»

 جون
 الابو درک يهامش هاب اس اپ

6۷۵ 

 دوز فنخم

 هننوگ ينعيب هیواز عیج (ع) اهر"

رسب هک منتسر نب رد وگ ر دارب مان .( بر :داوز ۱
 

 ناخهدتنک هدایز هیدشتو عتفب (ف) راوژ.

 اپمیو ناب هتبو راکتنم دحب ای يسر ال يتسم و

 «درم دض هدنز و نآر

 هلج# قلاب ( اف ) از اوز
 زا تسیم اعط هلیفم يار عتقب (ف) فراوز
 هنزپ ه درک ربیع درآ

 تسودض وم مانو متسر ر دارب مان ( نر هراوز 1

 دمو من ممه و ( تر حلاوژ,"

 تعیخر معاد قلاب (تج )راغاوز

 (ف)راغاوزآ
 ه دلنکز او۲ ناسورخ متفلاب (ع) یقاوز

 طتزا بانق7 ندهرک لیمو فورعم (ع) لاوژ

 هرهش شدنه هارییخ هرآ : دنغمضلاب ( ع)هلاوز
 تشگنا مادقم زار ه هکربپخ در" هلاکریو دنه او

 هد ورم برع هکيم اعطو هل ولغ قو هدنک تسام تسد

 هننک مو مش و نان تهجزا هکیرمیخو .ددن اون

 دنیوک هرپ ي دني

 هتخبم هک هناد رسکلا و مشلاب ( فا) ناوز

 « ادشاپ م دنکخب

 اهجحاک ينعب هیوام.حیج عتعلاب (ع) ایاهز

 ریفحو هات وک عتفلاب ( فا عبوز

 ي هده

 0۵ )و 4 وگ هرم (ب) ک رت وز

 يوش و درف فالح ینعب تفج عتفلاب . ( ع ۱ جور

 هک فالثو اتیه و هتوکو یب رقو فنی وز من ام نز
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 نادنز
 دنز

 روم هزنب رهش ( فر نتکلش نا تن ز

 هبومودو- دش عقآ و ,هش یفارد ر هنکس تاق ودک تنسنا

 تسا مارح هش هک یزد 317

 زار ۵ نیمز هنشپ حتفلاب (فر) اف ابهدژ

 هنناوخ لبلب بر لک فشاع يروناجو

 )ادا نوذ نوگضواو حنقب.( بقا) يچفغبهنز

 هک نساپ رک یکی تکه وف ر دو رطبسو تقس

 عبظع لیب (ف) لیپدنز

 یکم مان يسر اف و او عنفب (بف) هورهنز

 ش اصرو نی رهشتیاغب شب" هک اه ابس هر انکپ

 ن زجو بیایر ران هیخن 3 او و

 سه ۰ رب )خ روز ۰ 9 ِ

 نیش هعام ,ایاجش ید يب تفت ای (ع) هک هدر

 عرشد اوز او لط اب ينعي هنادن هک یسک نت یتعس و

  ندمچمب رس

 اهموم ین رخ ز دگگ هیت يیقاک نر

 ۸ هنکیم ادف ار د و> و

 و مافی های ز دثم (؟) فال دنز

 يه مانعتفب ( ف) نهیژ

 ۱ نوا لیدر نوچ وزیچ ره زا

 ی اپو هنک هق ردخ ( بر « دنزژ ً

 هم اجوب اه رابزیت و هد رو" هر اپ " يدحيب | و حنتپ و

 3 و

 رج دين ایا زا عتشو 7

 این هک تس-۰

 وتو و نصرت ار 7 هنیچ |

 ۱ تکنز

 تاک تم مح زب ار وا مس ر هک مت یی بآ رپس

 نو هی ایوب (هسقا) تکان هرک :ذنز

 اپب پس

 دنا باتکی هکنآ و سوجعام.قب (ف)) ی ننز
 دل لپع ->

 نب اع نو یی دیبو دع)« رسکلاپ (ع) کیندنو

 دو دنکره اظناییاهکناو هشاب بس ,ونتولعخرد هک:

 ژز هبانک هذ رپ داقنع ] دکننا و هشاپ مف اک ,نطای

 در اد تشد

 يک >هدز ين اب نوتعم لوآب ( ف) کیهنز
 .دیاهن لیعهنزب انک ماکحا اب هک دنیوگ ار

 نالوعفم ینعب (ف) نر ان رمس نر

 ناکیبرس و ناهیزغل یفعی.( ع) فاز

 کنن و کیراب هچوک ییتصتفی ( ع) هقنز
 یکی هزنم,تازنم و هبت ره مضلاب (ع ( يقتنر

 يلقش ور و مچ رب یعساو اب تقاکب (بف») زالو
 _ك | تر دم

 تب هک واکنن رنو دوو سرجو ر اهن تیالو و هام

 هسر اب يازب و. لج الج او بارش و بآ ۲و یتنک تن ر

 و زج و هنی۲ و غمف يورب هچنا و یار ای هرطق وزین

 ی مش هه هشن بوته رپ هبار اکتنز وبه هذب -
 هی ی دب مدرم يورب و مادنا ر ده

 هتسیرپش.مانو كن ز حبج حنفل اب ( فر ناکنز
 یاس نیش یا ه ور هناکتر

 شب ون )و

 نایگنژ تبالو مان جتفلاب (ف)ر ابد ز

 تفلک و ياو ابو عتفلاب ((ف) نادنز
 تسار لجالج هبج مث فوق وم یر و

 نیت یراق بفاک ای (عنغلاپ (پید) لب

 «مافنم ما تسهمافم م اشو تن لبهو بفد» ۳ اتکا ۳

 يس و ياش

 هاقم («تف) هل ز

 بش موقرم هک ثس لک ع لاپش (تر) هلوختز



37 
 ات صلاخ يم زا هک ي ایطخ (فق) رغ ارس ز ان زر

 بارش هل اهب ج وم و هنو م رپ دل ایب ۳

 حاگن ,د اقعنا و ترشابم يتعي (ف) يوش انر

 , ص و شزهم"] و تیجهپو

 نانز دنی ولک و ماکريز (ع )کان

 ی برقم مد: تست هلبیق رتمکل 5 (عر هم ات ع

 رانز عهج ينعي (.ع) بینان

 (موم درون و
 | هب و هننک دییعت بوج زا دژ ۵

 نآ رس ود رپ ءهک هنخت اب ييمل

 تنش هک. اخو لک

 نت یک دین شک ایم

 تگ تشکر وتجم ما (هسف )روم از
 نینکتالب سلب تیم مضلاب ( بل ) روبت ز

 ای مضلای ( ع)هناخ روبن ژ
 هدیوگ زین هنالاوهن اثمو ناش اونچ وددش سلم

 هناخ بق وق رم .ياز

 .هتخورفا تفلنا ينعي (ف) خرس ر وجن ز

 تجوک بوت و تسیهحلسا مان (بق) بل ر وبتز
 لوک مث و

 .هلثم (فب ) هر ومن رز
 وبشوخ تیاغب نارد یلگحوققم لزاب (سف) همت رژ

 تفوّرعم (ع) لیبن زآ

 رگ انک نت لک

 امدن ] يفگیب و

 ی دا هکر کو ۵ :غیص عقل اب ؛عر) من

 هتشن یینعتقب و ی ان رد و هتفاو هی" نو رجب

 یکتنشت تیاغ زا اه هدو, یحش» دیچمب اي نیش

 ید وین هجونو غالب رخخسو ده روخ ناوقن ب7 ةطنانچ

 ماگنز برعمحنفلاب و تسب شرسکلاب (ع) ر اجف
 بق رجنش حقل اب .(بقا) ف رجد رز

 دلپپم یار و ممجو از حتفب ( تا) و رجزو
 لیللار ارض يب رعب هک تکچ وک ع)م دییش تسپ موناچ

 هنیوگ

 دمد ينعيب و هی وذ خفقلاپ (یح) هحجحنز

 راز اه مد هک مّشح اف نز ینعیب یساف میجیو نفره

 ناشی و ۵ ي

 پارس دو مانو دنیوک فب جا ید

 نر هتز

 همت

 مرق و ایمدآز ا هناهفی اط ( بق ) و جن

 تی
 ةکن"7 رابش هنختو فو رعمسنلب ( بف) ربجنزز

 هکیز و۲ رسمکل اپ ب رپ

 هی[ مپ يطسو و هب +هرب مایا تشخلن ] نادزقا

 .هناوید ینعی رسکلاب ( ف ) ي ريجنز

 نی رعردو هنذ او وب نیش نُ

 اش لبقاو یالناوب ه رسالاب ( فر نایرتر

 نآ ده

 ,یدینا درک درم یی و ندش ریتم ینجخب (عر صن و

۵ 

 حاد ورف و دوبیو تفعم رب هناقپ بت _ِِژ

 نیو یر شیراقبو نآ هتنرن ه اچارن 7[ ییدورفو

 نم فلطم و عن يب يدگيب و

 لجخرا ,ثرابع (بت ) ندز نوخرب جن ر

 نتشک

 تشذن هک متن لثم ( تف) ناهخنز

 زا تسن مابع ( فر دا

 اموا دین درک هتفیشو فش اعي مسکرد !م,دوخ ندو

 ندرت هنعطو ندرترعم ینعب (ف نزن

 شفق یاب هوخ یشکب رادیو ندپتاو
 هاب لنم ناوم ذکیخاروس (بفا) نیس اب هنر

 نم و

 تاقینصت هایجزا تسبب انک مان ستفل اپ (بق ) یزرز

 ينسمب شن" لطاپ يید م اکح مد تشت رز ممه ۱ رب ]
 هک دن شن"زیئو مالسلا هبلع میهآر با .بفعص نیقر

 و عتسر يبا

 ۱ تراپ هر اپ يسراف

 ا رد تشت رز تسا ات ان( بف )ب اهن آیفر

 ة يا ملی

 دون کینصت ينس ۳ شت سد ماح

 کا هد ور عن ی
 دنیوک نجحس شب ز انپ



 یر ۰0۷۲

 ؟دیپت انا وهح رد هک تسا يتف7 و هلامز تف"آرب ه هش

 يتعيبو راگز ور ییتعتقب و دنا وغن یقق ر یاب هکدرنت

 تفوکو هدن اماجرب درم ينعيب و تصرفو هعو تو

 اک عنفلاب (ف)ومز
 ,اکشنو شقن عنقلاب (ف) ه ومز

 .ندرکرب زاو یتسب ماعتنو شفن (ب) ن هومز

 ندرک طهضو ندرت دابو
 ثش ذَک هک هومز لقم ( ف ) ید ومز
 يدنپ هک دیقس تسا يک اس یجنصتفب ( ف) دم

 هنر و يرکنپ

 مشچ خرس متفلاب ( ف) ترسز
 تخس هابو تخس يامرس عتفاب (ع) ربرمز

 تشخ ر رذ ی

 زر ح

 بز ورم ما اصمورزما رب تو تسا مویعم يتشم

 هنسا گمزیس يش هامرشز [منشش و تدرز ورم انو قاعمو

 درور سرد

 ۳ 4 هب حرشذ هی ل وا رسکپ (عر تبمر

 د ثمر ]دم مه يا هی هشنب راز تا

 تسمغرم موس هی هشت ةیو مکی مضر ) و  جیسر

 زا وداشز ارت نالت هک 5 ناو ۵ تسمد اد ید مب یجنعتغب و

 تکبخو هزو رذ ندرکرپ ب۲ «ود نوکسو مکی حزب

 تسا یعف وم مان یر ق مججاپ و متفل اب و نآ لاقماو

 هتس | ,حن يفحيب تنه مف رد و سفر متحخ یجتحتقپ و

 لاپج بحاص کد وکو هان وک ينعي ) عر) رجور

 هری رسبو هریک. شیپ راک هچیدرم ( ع) عبمر

 يتعي (ف) ندیشک يابرير زا نیمر
 نوین اسرت | رناگناوی د

 رایسبو رفاسمو حاج ي یژعد (ف) ی ابی دن یبسز

 نر ترایعو ی هناشن تحخ ورد در ینش اکمخت

 انر

 :دندرت

 ایسو رفاسم .میج عنقب ( اض ) هنسج نیمر

 ينيمز هیجعم ياح عتفب (ف ) هنسخ نیمر

 مابغ ينکرح یوتاب کن انچ هنناب کو مت مرن تم

 5 را

 يوامند معن يتعي ( ب۱ تبس | هیآ ۵ یبمر

 دکن انچ هنوشیم هلوتم ییمز ز مش ه اوقو دی رشاو

 .یمز ز ابو دوشم ] هیب هیادزا تسا لفط يا نغ منش

 د ما دم دوحخ م امت ید هبآد وچ مه

 هیعم ترضح ینعب حتفلاب (ف) و داز نیمر
 تادوجوم هلیج و ملسو دل "و هعرلع دال | يلص يغطعم

 دش ابن ینتسم و مد هکینیمز (ف) ی درم قوا

 هب هشتو مضل ابو ينا,م هوخو يبااق ویب و ر ذع هلیحر

 راهش کشد اوت

 درک لالح ریغ عایج»زیپهب و وسکلاب (ع)عان

 حل اب و 5 زد ذ ز رایسر یو ون ید ی و عاقل اپ 3

 ین دم وب + دنرا دواعم تو ات وتهوتاو

 ,یخرال اب و

 هنیس وله د ورم ون حر ید و مق اب (ع) ۳ ان زر

 درو تشولپ وا نور دنا و دشاين یبرچ نارب هک

 دنزاس ناب رب یغورز !هدرک هر ز نارفع زب و دننکرب

 و هرشع انثا یادحلم حتفلاب (ع) هق هانز

 یاتبد يب

 ير ادعن هک ینایسیر نوندی هشت و مضلاب (ع)رانز
 ی

 8 یا ًالطص هنی و تم هخ هقع ز

 تسا يقمقح ب وهم تعاط



 2»ر
 ما ون يذ مهم"

 یس ماف واو اب مضلاو عتفلاب ( تف) غوراز

 يمشعب و دزیحخ ناتسروش و یفع نیمز زا هک غورایس
 هی. ماکب مچ" افشو رب ی ه رب و هد روح اف7۲

 کنن اوخ رام رغچ ماع و

 هک هبن از یز هیهشنلا و عتقلاب (ف) رام

 کس هو القو ین یتحاون مسکل اپ و هنش اب لاهچ اپ

 لازن ا عایج زا شیپ هکن7 ملاب (ع) فل اس

 ایوجپ ها هتشا دز ایهیسکناو عتفلاب.( بز مامز+

 دوب ياپ تشپ رب هک ییلعت لاود و ین هنب رتش ینمپ.

 ق اممحت لا ياد 3

 راک دم ن هی ( غ) نراهر بناب و لتم ی

 تخت شب

 ينق7 ,رهدو يک هنام ياجرب حتقلاب (ع ر هنامژم

 أ دمی تاناوبح ر د و ۲ تماما

 نهش ماکنا

 يمس رافردو دوش

 هش اپ-ینث ام" تسیغ رم مهیج یج شب 9 2) 0

 هرکش رسکی و دننک ل اعتسا يس راف ممجحب یایسر

 مشخ ییتعتقب یو ذرکرپو تسا يعضوم مان ز یننغب و ۰

 ترک

 هک كآ ز یسرباغ مویساب ( بی )رولب جمز
 هنیول يركنب يدنه ی ابرب دنیوک جاز شیز افب

 یرانفاو زاوآ عتقلاب.( تق) ء رجمر
 تسنک ةدنوپ ماف ("تفا) کچمز

 تی از ملا (ع) حمز

 ور تشز و هد امورف و مک انوپ

 زار و کیر اب ياهريت متفل اب [( فر رمز

 9 تو و اید نیتساتفب (بف رشکمز
 هر

 و درکریگت و ی همش دنلب عتفلاب ( عر حمز

 ير هش يدیپ

 ردعکت افو مردر ودح ماد ظ تو وی.

۰ 

 اتمجس

 يژيچ و هتسب هرک مود مضو عتفب (ع) تعشیژ

0۷1 

 ملت هنو نیریبت هن وا هزم هک یژهچ و تش,د و تنش

 هنی وک اابسک دنه ناب رب هوب
 نوک و میم مضو از حتقب ( تب ) لخم ]۰

 ِت يا کسپم و لبخب هیجعم هاحح

 و ید یبمود ن وکس و محبت یاقب (ع) رمز

 یدش فورعم کدناو ندش ۱ منی

 رسکومکی یننغب و يضعب يبمدي دغعب اه ورک مودعنف

 تشم ندرت رپ و یشخاوذ ثقل اب و تورم ک دن | م
 ]و يسک دین الغ یبو نتحس ندر و

 ففتمو هدنکارپ اه هورذ جم عقف و مضلاب و يسکرب

 ین" ز ج و مد نم زا

 زیس تسیْلنس موپسو مودو مکی می (فر) هرسمر

 ههچ ریج اون[ و دونش مر وک يام آن دیهب دل یاس و

 یاد وکنزین

 نامدرم هورتو تعایج مغلاب (ع) هرمز

 وب مرحرد تسايهاچ عتفلاب (ع), مزمز
 نارفش میم و دره واز ودرهرسکب و هتسه" هتسه ۲ ری

 ۱ ناجمد 7 تعایجو اسلام رب

 بانق# ينعب .( بف ) ناشف شن مرتمژ

 ندرک هر ينعي ( ف) ندناشذا ممز

 نایت ینعب ( تف) ناتتفا مرز

 یتفک نتسو هحوازاو؟ عتفلاب (ع) تنم

 ردو ناممدآ هورع

 نانسم هایرقو راوشد زا ولآ يلعيت رس

 "شت"۲ یحرد ناغماهک يتايلک (ع) فعع رمز

 نا تسا يیيافلو گننام نابزرب هنتسش"۲ لدیتسرپ

 ب تشد مر فو انحر

 ندو و يابتسپر اش (ع) جم
 نر هنالهاک یینعاتفب ۳ع) ن اعم

 لثق ندوشکو ایر" دنک حتفل اب ( ع) فمز

 هانایمتو لر هاش نکن بم سکو ۳ خنقب (ع) رمز



0۷ 

 نم خ الضو نیاسب ۳4

 قیاغرا فاکسک وتغل اب نت نی و تاک

 ند رب یس دوخب دوخ بضغ

 :یانق, لقلاب (ع) ,کیکر

 بک اپ حتفل اب (ع) دیک

 لرد ياباو یتخس رد یاب ن نجیزغل حتقلاب ( ع) لرا
 شرخل هیاج و وزارت,.د یجکاصقن ينعيب و

 جم ز ياشينج مذفلاب ( ف ) ل

 کنین یمز عتتلاب ( ع) هق دار

 ماک دموخ

 رک عوعق عاسب له یعزر( هو لر الرت
 از. تکدوک ندوبآ منالم یکیرصتلاب ( ع)

 وا رداام

 یخ امور قنات ملی حتغب ( ع) جلر

 و هوا دوز و تسچ د رم عتفلاپ ) ع 0 حلعا

 هش ابن فرو
 ن دینابنجو نهین ازرل رسکلاب ( ع) لارلر

 ۱ جو اتش یار 1وهعتخ 6 ج0: لورلزب
 شت7ضرماع رب هک يفلز ( فا) مه رب ۳تفلرت

 7 هنفا یم بات

 تب تکی رصتلا ای ( فا تفلز

 شرب فلز ينعب ( با ) اپیلچ تغاز
 مج

 ور زا هچنازینو فررعم (فآ) لا فلز

 رد محو ی

 لاحخو فلز ار بنر ۵ سورع يوررب دموجال

 هنناوخ يم

 هان ینعب (فر اطح تیلر

 یهابس ينعي ( ف ) بش فلز

 3 سا ییاک

 ی و دزغل و رد ياب هچنا (غ) فلز

 مشح دوز مد ينحپب ۳3 رسکو ملقب و «اببک بو

 ۱ شبپ هکناو 3

 نیز
 هک لاز نا الاوحتاد و

 لاو تفلاب () سلدز
 دینا درک کدنا رم درک ضر

 رایقمد بداع) و تست

 بن
 يليب ندبرب و اطع یدک مو

 يزاب نا هب تمله اجمد هنر ایقرست نیعنغب و ندرت اطخ و

 بفقرظ ردرت مبو ب "درک

 هحشار ها هدنرپ هکیربت ودن درگیم

 يي انربربت و نازغل ياج جتفل ای ( ع) یبلز

 ی 9۳۳ ۳و یو زن کت

 اینا

 او هد ی صفت ( جز هل
 ۵کميمنوخ يمد7آ ن دی ردهک تسمرت (ف) ول

 ۱ هلقم ( فر ک ولز

 دوو نزم مد مردن دش مک مضلای ( ع) لولژ

 يزبج ندرک اطعو نداد تیعنو یتش ذُک
 یدیزرل و ی هین داومج یتعل ای.( عر هلولرر

 زین هانکو شزئلو اطخ دی دشتو متفلاب ( ع) هلز

 نت اند دع ود مینو دعهن مناعط يسک رهپ زا هک هچنا

 اگر دی رغل تکی هتلاب (ع) جیل ز

 هحوگنم هقتشاع مان نر هوکو مکب حتفب (ف) 1

 یباودعد وب 9 مالسل | هیاع کسوبرتهم

 تسا گم

 و دام مکشنا هک هاحبسر هچب متفلاب. ( ع) کل
 شاپ ه دانخ 1

 و ۱ ع) لیلر

 دور نویمی ی هد ۳ را

 دیدشت و عتفلاب و "ام رس و

 ی درک راوتسا تکلنس و نئقر 94 نخشادرپ

 ن دوم یبو

 تخحس دابو

 ی ارس مس ینشاد مپ و کشم

 تسد هیشچ مانو ام یبلعت نو رکا اودو ار رتش ,

 تسمب هلیبق 9

 تسیغرم میم هبیدشن و |  مقب (ع)ح

عتفل اب و عرصرتنت كتاب رسکلاپ ( ع 2 ِ
 وب دشتلاو 



 هنز
 هتو ارحزل ات دننز هن اخ عطس يالاب هک ناب هی اسرسکلاپ

 اهج ؛گربز | امرح خاش و دنشاب یپیآ مفجش يرتو
 هنک هنومپ رک دیه هک درک

 نادشنرتبای يسراف ياز اب حتفلاب (هص) ندینر"

 هدشرت باب ينعي يزات يارب (ف) « دینژ
 ورف مد حذفل ابو رخ کنابو پسا لنای ِ  روتر

 نیکو ناو نآآ رمغو یم ۵7 ندرب

 و ؛دقوی یدیشحخمه و شتر باش ) 3 ِ فیثر

 ار الاب غرم نداشک

 نداد شروخ زیثو نآز جو یم کبخ ( ع) فر
 عرم"یآ هافیچ هی دشفو عتفلابو ار دزوجخرم
 هلصم و رازاب ياپهجوكو ياکبح مضل اب ( ع) ناتز

 فاف هی هشتو لوارسکب تسا فز عیج لوا ینعیبو

 مفلاب تسا فاقز عیج يناث يذحيب و

 هکنا عقل ابو ر امنای ووپش هچوت حتفلاپ )(ِع / كف اف و

 وسکل اپو در و ب۲ و یشاپ هتشاد اه درد ماعط

 ۱ فرز عج کشم

 شوم نفر خاروسرد یمتصنفب (ع) بت
 ار کدوک رد ام یدیناپجرب عتفلاب ( ع) همش

 يزيچ ن هیشونو هیفل ندروخ عنفل اب ( ع) تك

 اب مقفل بم,
 دشاد

 ۳ راب و ند ابند» ر

44 

 هربغو موب درک كناب عتقلاب ( ع) وق
 هکیماعط فاق هیدشتو عتفل اپ (ع) 7

9 

 هک خ ز ود رد تسا ينخرد و دوشم او حصر د هک

 دوب هفاوحخ ران لش7 شر وخ

 حتقناب ( ع) ایت وفر

 رب دنهد شر وخو هچب هدر ورپ حةفلاپ (ع) هقز

 میس دنه رد هک تسآ یخ رد

 ار ناکخ هچب هک تسا يو راد ينعيب  كنه رفر هو ۳۹

 یه د

 913 کز

 نآ "ربغ» سووخ كناب عتفلاب (ع) یف
 هد داهن تکی د مث دیهشت و عاقل اپ 0 ( تک

 کشح کرچ سراپ يازب (ف ) کر

 نداد هوز و لام نداد دقن عتفلاب ( ع) ءاکژ

 تدابز هیلاو مه اب و ه راکو تفجو قاطزبنو آ

 فی و ندمآ ح الصبو تشک یهرگ یی ازفاو ندش

 ندش ز اهن يبو دش کایو ن هش

 هک یتشون یهایس مغب لیق و عتفي ( ف ) باکز

 ندوب ز ینعب 1 ,دره عثفب (بف) کز اک

 کر رب تشبراخ مضب (ب) هساکز

 دءدرم تشکناو هتخورفا تشکنا

 يرب ينعپب هذمق ردو یگنفرک» درس مدغب (ع) ماکز

 يفيدز ! عامدور» تالضف ندمآ نوربب و تسا عامه

 شد دار او

 يا ز اپ لمدو 5 دمو دوخ زا حثقب (ف) ن کز

 ساق

 نآزج و کشم یدک یبعققلاب ( ع) تکرت
 ندرک رپ عتفلاب ( ع) رکر
 ی و (ف) ساک و ان هد 3

 ٍ زاخپ هک اییکش یس راف" اِ تای و حق (ف) فکر

 ,هنن | وخ م رص

 بلاش نظ و فای رد ویتسنا د ییتختقب (ع) یکرا
 مزد ر يزمجپ

 یدک معمار را مش روتر

 کرزب

 هلقم ( ف ) دنکر

 ور لمخب يتعي يسراپ ياز عتفب (ف)روکر

 درد و يور ک هبجابپ

 و فلطم ك اید | کاپ و اس راپ (ع) يکرآ



 هه 4

 نغر »#۳
 يوعدو رانقر دب جتتلاب و دنک یسلاشیا بناج زا

 5 ندنک

 هاو رفاو هرعن يس راق یاراب عتغل اب (ف) راغز

 ي زیچ و ل انین قم زاو:یفکس و ك ای لای و

 هدر و" رب تن و

 رذو هنیچو سراواک ناف عتفلاب (ف) هراغز
 تضس یبمز و راکيپ ان تسانشخب منپ

 هلثم (ف) هر اغز
 تخییج و تن فا قبر يف )هل از
 روعتنا

 ياه ب ومو سل ا ریاض عتفل اب (ع) بغز

 ياه« نوچ مضل ایی دل سرب *و وچ رب رب هک درز

 یه

 ردیب یتعب ( ف) یکرود ضرغز

 تخسد اب ينعين م وبه و اب حذفی (اتف) فا 3 رغر

 يزاو ۲ يسراف يا و دره حتقب ( بق ) عرغر

 | ثذ درنابضخ ورق
 يا دصو دی" رب اه مد

 را

 راهسپ يا دک

 مادای يادصو امرستقو ای ندروخ تقو نا هند

 دروخ مهرج هک نارجو نادر و هتسپ و

 جارف و مرنهرز عتفلاب ( نف) هنفغ

 یتخا دن او یتخیر هر ابکیحتقلاب (ع) لغو

 ای لغطر,دام دا دوبشو

 يسرم اذ ضاکو یبقعتفو ازرمکی ( ص) کاخر)

 نهز.مشچ هکی ینعیب یتعتفبو فارغ
 ناگدرک .مود .نوکسی مکی تب (ف) لولخر
 تکیسو تسچ درمو تسج

 اول «زوج ارنآ هکاز اول سنعتقج ( هف ) یرغخر

 دنیوک ياپ هژشوک و یه ااکنچ و

 - يشخب جابر.دو یشسجرپ هنت ینیضب (ف) سه

 يس راب فاک و .یتحتفب ( ف) كنغر
 دنناوخ يکچره هنهو بفقاوف اروا پرع, هکن)

 نر ۱
 هلن ارج . هظحل شیزز اتب هک یدز مفرب مشچ یتعیب و

 موتفم يات و مویضم یبغو حتقل اب ( ف ) هتوغر

 زین هر مو دشاپ ه دیسیر هو درب کين اسب ز هلو
 ینوول

 درو ( فر هشوعرا

 .دننوگ سیت شدتهدک امت مضت ينعي (ب) ریغرا

 غرم رتش هزیر ياهرپ هیدشتورسکلاب (ع) فر

 یلفز بلقشیو ندیز ی دای حتقلاب و هشابدل يغرمرهو
 نداتسرو يومش ز اب سورگو

 هلئم (ع) فافر
 نایزمضب.(ع) نانر
 وو دوی تو یون بو عوعو هیار
 یو دنق رک مقب و هبرف وریظسور واغت (ع) تفر

 رذق مسلل ابو ندرک مشخو ند کرپ عاقل ابو لبخب و

 نوری و جی اجنمد بان هنل ام فزظو يقشکب هک

 دوشیما هدب یمم ز زا هریق ینن ام تسیزیج و د و مث

 مگیدو درب ۷ ماک وولک نآ ندروخ رد هک يزيچو

 5 هنیسچ رم ایسب تسیکصو ةليف و و زام نوچ هشک

 سرم اق بح اص اما د وش لصاح مونص تحرد زا

 لبختب و ي ور هنق رف

 مود نوکسو مکی حتفب يپبقق مان می ( ف ) رخز
 دوعب سفثو تعخرد رابو ینچ رسکل ابو تشادرب راب

 ججنشو ندنآروخ ب۲ و ندروارب ناز دعیو ی هیشآ

 و دوزکو رفاسمبایس" زاو شد نشخورتاو ۳

 زاوسب يوجو ابردوربلد هرمو ریش اةحتفو لوا مضی

 مشچ رتشو درادرب اب هکن"7 و رایسب ششخبو بآ

 _ هیدو نازآ نا هند ه؟ يناوضتسا یعتفب و رکشلو

 اوآو تخردزآ هاب ناو نقل اب ( هف ) هنف رفز

9 

۳ 27 
 0۰ و

 هتخس-ایلو مانقر باتش رثشا عتفلاب (ع) یخزآ

 تخحس داب7 زود ره حنفر هتک 01و

 واتس ندزک هصقو نوک يابو تسدرعانش ماتو



۰ 

 اعر

 هرم و مشچ .ندش, حرسو ندش , شور جلف اب
 یادش هقخ وزفارب ور اسکیس و ک اچ

 اتسا باتف ۲ وا هیانک ( ف) متر (ربر رز

 وند ام ینعی ) فر اییلجح نیرز

 مح رب تسا يح رد مان (ف) تخر ۵ نیرز

 دن يبريي هن و حالت « زم هن يزبچ و هی" ر اکب ان ز

 د وب یکین

 هیمانف7 يتعي (فض)رهجس یر
 هلثم (هف ) ف دصنیرژ
 خر هرز يتعيب ( ف)ر | ذع نیر

 باذق ینعبت ) ف  ت اک یبرژ

 زییهارص ینعی ( ف) يرماس واک ییرژ
 دز اس يم واگن .ت موصب 1

 بانت ۲ ينعي ( هف ) و الک نیر

 هام ی( دن هنر
 باتف۲ ینعی (ف) يابه نیرژ
 یار دا ۳و( فر نویرر

 کو ۶ 3 فررعم واو و مویضم ين اثعت

 «تول مز و دمز ياعيب و فیافش

 ین دز ام رراهم ۳5( )
 هقننم يس ی اق راز ود اب یمترسحب (+ف ) 9

 را هبو دنش اب هتسب ياجب !م شرس و۵ ره هک پانت

 هننکفا اریزچ ره

 تسز سایقنب ربو یتسیز ففخحم ( بف ) یتسر
  هزتس او

 ينحيب از حذقبو هک حت و بفورعم ( فر تمشو

 هدرو۲ ندیود یهید ياجحب .نهرف بد و ندید

 خنمو يداشو ييغو یوفن ينعب (.فر) ییتشز

 تعنوو

 هیکدای هب و تش م هکنا یتعی ( فا هاب تشو

 هنیوگ تبخ فرعی و تبمخ يراتب

 هرز گرمو لتاقرهز مضلاب (ع) فاعز

 ۷ يب
 دروخ یاوقن هک موش ب۲ مضل اب ) عر) فاعر

 هرابو درک عایج و لیس نتفر حتفلاب (ع) بعر

 نصرت رود و نآ جو فرظ ندرلریو یحدرب هر او

 و مکی حذغب نوش ي وم کک دنا مقل اب ) ص / رعز

 بضغ و فلع مک یمءز و فلخ دب درم مود ر
 زیچره تارفاو ت رثکو ند رک

 هناهتفُلیضعبو هوبمزا يعون عتفلاب ( ع)رورعز
 تسا ر انک

 ,راییش هک نانچ ام يسک تشک عتغل اب ) ج 0 فعر

 د رمیپ اچ

 ۰ نر يتعي ( ع) رفعز
 ی درک لئر ينارفغعز عتفلاب ( ع)دت رفعز

 يوخ دب هلیپم یبور اف واز مضب ( ع) فوفعز
 فلحخ دی و

 ییتعتفبو ند رک هایرقو كناب عتغلاب (ع) فع
 طراشن تلاخد ه7یعض شرمم وار دّیسارق
 رتش ز سکانو هاتوک هرم مشااب (ت ) کوکغز

 برق

 شرکش هکن7 مود یوکس و يکیرسکب (غ) لعز
 طاقتن مود رس و مکی متفغب و هنک چپ يلنس رکه

 هز اغزب سد روخ ریش و ندرک ظ ان یتعنقب و ع هتنک

 يلشييه و يوعدرسکلاب و مضلابو حتفل اب (ع) معز

 سو یشفکن خورد و فح ان و فح سشفگ ينعيب و
 و هلن این داینعی نارب و هاب هدرت الو د هک یتفک

 ن درک عیط ییتعتفی و ندمن یمابخ حنقلاپ
 عنفلابو یخس رد يک دن امررف مضلاب (ع) م وع ز

 نام رد یسپ هکن ۲

 دک نایب ر * ر وش ام یس راپواو ( ع) هن وعز]

 ,هنناوخ يركک هنه

 و كر زی وا مک هک يگدوک عتفل اب (ع) لبع

 مش اب تب ر اپ شف در



 تر ات
 ههاز و هاشد ایو تسا برطم زا هیانکر رم حرشر دو

 دریطب ن اطلسزا لامهک

 ؛ (ف) ینکرز
 هسالو تش نکن هلجنغر ز ینعیب دز 9

 هنیوح مهار یبلاذسو لررب

 یبرز يتعي دنکارز:فقضم .(ب) دنکرز
 الطم و

 تفاحو ۵ ين ۳3 حوا م وا

 تسا يهوک مان يسراف واو و حققب (ف) و زوکر رز

 دوش قرغ اجن"7۲ز ابج هک ای رد اهم مرد

 هیلغو فیبضو لهخب مو ۵ رسکو مکی ملی جتقب (عر مت

 نجتعنخبو هشاب هدوو۲ کان راک و رب هکن" یتعی

 ننش لیقبو نهیازو لوبو لشا ندانسیا ز اب

 ينکيبو توئرفو رمپ مبمو از عتقب (ف) نامرز

 مالسلا هیلع میهاوبا ترضح مافو زر اذکتپ

 بفوص هیجينب (بف) فنامرز

 «دونشف)هکج ون ی( (بظ)] :رااشد آتش رژ

 مردن موم یوچ تا ه نیو رپ هکيالط هچر ابو هوشیم

 عن اسپ يتسا وخ هجره را 3 دوب

 هلثم (فا) ناشف ها

 هفل اخ ور (ف):يرصمرژ

 هلقم.( فر رقم رژ

 ,نآقعو ووبشوح تسبهایگ تفلاب (ع) "بنر ز

 رگید ید ودش رخای و

 یانسیس ز ] تسد رویش ها (بق) جنرز

 يفعرف لطف: نقاصت شعب سفت 71۳

 رد د وا شت ۲ و تسا تخسو] بوچ و در !۵ن راپ هک

 ین دنهدک لدرخ لبقو هتی و زین ار هب وچر ز و هناپب

 ناپسا هلکت مود عتف و مگب مشب و دنیول يا او

 91 يه دکل رز تم( ) ییراو

 هدف هک تسی ورا د م ان یبتعتفب ( ص) اینرز
 دژی وُک ر وجک ار وا

 هلثم (ق ) هاینرز

 یرر ۱
 درک رک ار وا هک تسی و راد ماذ ( بف) یینرز

 هنی رک

 هلثم (.تّقف) بنر ز

 نون وتعدز ين اب حونقم لواب ( ف) هیلئرزژ

 برعم دنیوگار ساویر فو زعم ي اب ور وسکم

 تا جت ر ز ین

 .مان مویضم يناث و حوتقم لو اب ( ف) هرز

 هشکیمیوخ هنن اپسجی وضعرب |رذآن رچ هتسیروناج

 و هم رس یننام هک تسب و رالد و هی وازین ولز امن او

 رو اد ره وج ایت وط

 و هگم هار ر د تسبعخ وم مان ( ف) هو رز
 . بس اپ هقشپ هننپ دش اب ياچ هک تسب تکه فر ۵

 .نآ ور ب "۲ دو

 مش (با) عوزذن
 ول بم ایسا یف ا شی وخ مانو (تقورعم ( بقا) ی لر

 ين ايهس ر ین رسکی و

۳ 

 هشابع و را ایه

 د رل.ش وامس ناروخ رد يعس

 دن رب وا هم اچ و هب

 تسناگیپ زا عونگی رسکلاو مشلاب (ب) رب ءرز

 تشذگ هک تشتار ز.لقم ( ف) تشت مرز

 ينسر اف وا وويیت رسکیا ( بل) ۵ رب وخ هرز
 هنش وپ هالک ر د هکنا

 رز ار دوخ یوم نشد وخ رب هکنا.(بف) همدورژ

 هات وین ناتو | ار دیدم شیت دنزاش

 ربا توضحرعاه مان زا يكي ( بف) نوهرز

 اجنار د ولاغتاقخ رک تسیهوک مان (ف ) ریرز
 تسا نایک و * درک مالک مالسلا هیلع "يسوم اپ

 هیوچ رزارن ۲ یهو رگ و د و ز هننک كن ر نا هب هک
 هاش بسانشک ر دارب مان یمت رسکب و مضلاب و دنی وک

 يبرعر دو زارفع ز لیت و د ویگ و زبس وارغص هدامو



 غرز
 و غیم مت بي درز و تسا «رفن هوک اچحن ۲ دک يه وگا
 مایع لماک رز و باتق# زا هی انکو وا هفص

 رپ ینعیپ و بقورعم مز ( بن یحخپ» هرز

 متسر , هب بل وب,

 نا یسقج ينعي (سبف) زود ءدرز
 یر اکبه

 تش ذٌگ هک شد رزرلقم (ف) تشو درز

 باتف7 ينعي (ف) وراوف درز

 تخمک, نشوتفترو قم ( بح) نخل ونک یو

 یایع لماکرصلاخر ز ( دف) یبمجو هرز
 ثالنک هک هدمز لّعَم ( تف ) ) یتفه و هرز

 یشکرب هک سلاح رز زا يعون (ف ) ینکر رز
۱3 

 سفا) یموو روت
 زا یرز هلیپم یمس عتغی. (بق) هداسرژ.,

 ندرک.ناهوشپ هک رز ها دروخ و هب۲ نوریب ناک

 هنیو دلوس یا رک نو ده اب هنخبر
 اهکیرز ( فر شون اسرز
 هنزبکتپ

 ید انق"۲ ینعی ( )خرس رد

 دانم ( بف) روپس حرسناژب

 هلئثم ( ف 0 ي هدرسرز ۱

 یناثو لواب (فر)تلسر رز.

 دلش اب: افسو دنب _هکوبش وخ.

 پاتف"۲ ینعی )

 رادرد ناک

 ثسا لک ر وسکم

 یتی.ناسا محخرد هتیوگ ( ب ) يرس ششرز

 لم اک یصل اخ رز و صلاح يز نا يرس یاب دوی.

 ر ابع-

 هزمش رت تسیاهومم:یمت رسکب ( بف )کشر

 هناد يسراف باک اب هنزاس, ش"۲ نازک

 تسا يلف مان و هضورعم ینرت تسیا

 .:یدینادی رو نتشاک, تشت متفلاب (ع) عرطت

 يه ام مان مریس مضر کی, حتفب (یف ),ينخرف

 چو کرز

 هک يوب دب .تیاغب و دن 7 يم یسچزا ار وا هک تسا

 و کیر اب یفعیب يس ماق لر اب جتفلاب ) ع) رز"

 یشقر باتتشو هنناوخخ موغو قرپع شی ز اتپ هک کاغم

 یر دش دب و تحارچ

 وار ودو فبیع ينعي یوم اب (بف) تفرر

 ي اه هام ز 1 مپ شور مان (اف) ناشن رز

 یک)م

 تشذت هک سفار زرلثم ( ف ) نبفرز

 اد گود زنم و عتفلاب (ع) فرز,
 مجنون خرما تشاحنا نیلرسوءار یالاپ

 اهدوت گیر و دین کچو دوشره اظو ا يدبپس هک انچ

 ییتعتفبو فاص يامآ و ان اکیبو هزینيان انسو

 نآج ولآن هش تقاص مشچيد ویکو ی هش مشچ د ویکر

 و. حاصص پح اص "و هیرر کش تمسلي رم ار هیدشتو قلاب و

 هاب دیوکن روتمد بحاض و دیفس زاب دیو حارص
 درو ج

 در عطر د ک يدز, عرابن مته )( خ ) اف رر

 یترب۲ دیب دخ رتع دمان تسا هم انف رد وب. لا

 هناکتیپ رکشل هک هنیوک دوب هقاع و تریز و تین دک

 يدنننُل هم اسبا ياق رز ار و او هی دیم «ز ور کیز 1و

 نیو زبن دویک نز ينپ» و

 لوغیسا ار وا هک تسا يور اد مان (ب) انوطقرز

 دنیوک زون

 مشچ د ووگ ي دهی )عر مقیب

 ۵ ود هنارز ینعب قفل اب معبق)یات رو

 بانفزآ يفعيب کر دن
 تشذگدهک کرر دثم ( ف) کیرز کرز
 زودر زهماج موبسو.لوا حافب (ف) شکرز



 درز #۴

 وبشوح جات تسايهابآ (ف)دنوارز

 هلثم ( فر لیوطهنوارر

 زا ینا ولپب مان ح وتغم لو تا

 ناریا ات اواپ

 ۳ ۱ ارز

 پند متسکف

 و دنیسوُ هافیاج و دایص وا عتفلاب ( ع) برز

 < ۵م ۲ زمن رسلپ

 هدیزوهرو ينعي (ف) هننابرز
 راذّلب ينعيبو رز ظفاصم ينعي ( ف ) نابرر

 تشذگ هک هتفابررز, لثم (ف) تعبیر رز

 کنن هک وه 7 تسوب ينعي (ف) تسوپ ر ز
 تین امسچ نادب هرقن فرو و هننک

 صلاح ر ز ينعي ( بر موبر

 هایسو درز ينعي ( ف) ییب رز

 تسیا هلغ مان هام يا ر عتفو مضب (ع) ترز
 دتیوگ ر اوجهنه رد هک

 تش ذکا هک تشذار و لنم- (بخغ) تشترز

 ایج 3 برو هو هزار ( ف) یلترر

 هک نوتس ود و رانیمود معب ( ف) نان وتر ۱
 شکب"۲ جا رخآ يارب هتنک تسا 3

 0 (فر) رب ؟یدج را

 ّ_ت تسیلنو و ینوصرز رد پاش ییتعنخو
 دولت آ تحخم۵ و

 دتیو ار کیکروسکم يناثو عوتقم لواب ( ع) حرز
 شبالع زا درجم صلاح مز ینعب (ص 0 تکشخرز

 خرس كنمو بارش ییتصتغب ( ف ) نوخرز

پب هک فورعم هلغو هرز ينعيب ( ف  درز
 يهت

 تو يرانوج

 یاوخ رایسب يسراف ياز عتغپ ( فر درر

 و تحارج ا# دوزب۲ يندو( فر با درز

 هرز
 هی نوریب هلب۲

 یدنزبرنوحخ هژیرنوحخ يثعب ( ف ) ریر بادرز

 ترضح یامانزا مان (ف ) تک ررب یاهرز
 تسا مالسلا هچلع میش اریا

 تش ذُل هک تشت ارز لقم ( ف )تشت درز

 يزاتبهک هبوجرز ایه ( ف ) هبوچهرز
 هننا وخ رغصل ) عباصا

 دیو راغاب رود تسا يهايآ ( فر)وخ هرز

 وبنشوخو هرز هوا د يلثو
 : بوجرمز ياهماپ بوچ ( ف ) نادنهدرز

 ینرزفا هتجب يوراد یتیفب ( فر)ردرر
 دننک مچ ينشوم

 ناسرتو هدنمرش ينعب ( ف ) حر درز
 باتف[ ينعب (ف ) مچ خرس هرز

 رهچونم لسنزا يصخش مان ( ف) تش هرز

 رد و دوب تروغاشبق هر افت هک میکح سد يلقع درگ اش

 رجماثهب اروا سوچم درک تومن يوعد يسانش نامز

 لسن ماو7 هک هنیولیم یایس7 باقتار دنرتو دنناد

 بفل تشد منو ماهاربا یشم انو مالسلا هیبلع میشا ربا

 دوبوا

 راتقر تسچرتا عتفلاب (ف) ف هرز
 لقاقت ينعي ( ف) یکنر کر
 باتث7 ينعب ( ف ) فک رز
 فقانم ينعي.( ف ) شوکه رز

 ك مت ی بال هرز
 درا هشوخ يوب کدهناو حنات ی | هرم هک بوجرز

 هیمافص يبرعپ هکد لز.تسیغرم.(سف.)>غرم درز

 دنیوک
 عند تمجب تسا يوراد مان ) ف)راودرز

 اه رشز ترم

 تسیمو لقب ينعب (ابق ) تسدنو نرازآ

 مانو فورعم تكانرب پسا ۱ لااقل بافی



 تاز
 لبط دی ناکذ وک نهیزغ ممغل اب (ع) هنولحژ

 با لک هدوت رب هک تسن"۲ار برع تسیز اپ و تبو

 یبرضب اردوخ نآ يالاب زا د وشیم رت نوچ هننزیم
 نازفل ياجو دنی ول هلچپچیسراف یدو دنناشخل يم
 هنر اس ایر ۵ ر انک ر د ناکد و هل بیننارس

 شیوشت و يهوينا و منر عتقلاب ( ع) هنیح
 ندرکءدول۲ و ندرک

 ندق رود نیتیضب (ع) لوح

 د رس یسقنو شن اب شپ ای دک سفن ناو" ) ع) ریحت

 مک شچمب و مکش یحش هد اشک و ندروآ رب تاب ۳1

 يازفيب و یه های نرسکب ( ع) ه زژ

 «درک شورو فاص مشلاب ( فر اد ر

 نشورم نکرودو یک نشو مغب ( ف ) ,يادز
 هتک رو ات

 ندرکفاصمغب (ف) ندینآآدرآ

 يريُتسدو مشکبينعب ( ف ) مربکر ب تس هر

 ی
 نو ندرگرود + 0 / ندودر

 اه هو ند رکیشور و ن دون اهرتبکاب» نا

 5۵ 1 کن 9 ه ودر

 هدوس فو ههروش ینعیب (ف) ه هر
 لکربو یک لرت ينعيب تسارما عتفب (ع) رر
 او نآ هک .تسیعی ات دم مان ار هی درشتو مسکلاپو

 ] ماو تن

 یتسب نایبرک يوگن عتفل ابو دنی ورک شیخ ۳

 ل اس نپآ روی مشج نو ن دن تكنتو نی رتو

 نآرفتعز يمو هد ف لخوز عاب (تف) بارز

 د هی يحاون زا تسا يه وک مانو

 ید عطا و میلح مان حققلاپ (ف) ۳

 اتس] هنون و دنرن اپو هتنعلا هباع دوب يتسرپ شت7

 واویثسرب شت7 سد ماکحآ ردتسوا ياب انک

 رایلنز ناناولپب زا یکی مانو دوب افلبزا يکي

 21۳ ارز
 ین رفلاذر هنکس گنجی كنر يا ریپ هک تسا

 يم د۲ دانفهر یذکسر ۳ وا2وازو رود

 ۶ ماد نا هدیب دوخر هنکسزمالرخآ هیین اسم لتق ار

 هرترب وا رام ه رک لیپ
 هلثم ( فر هچارر

 0 ۱ بم! وحشت ات دن يولک رد دل

 ۱ رک درز ا رم دیدشت و

 تنش نک هک تن از لثم (فق) تشهآروا

 واب ه رج يتعي فرز عبج ( ع) فیرارر

 رب ۵ دوب وا هل ایصب ویک مش اخ هک هانت ,دون يب س وط

 هلن هتشک شح و اهس یی دو ف تسد

 اف ياهب (ص) بسارژ

 لورخ هنادو کانکیر یبمز حتفب (ع) عارز
 « دننک تعارز و

 شدنهک اوخیزاتب نحالتنزو (ل) نغارر

 کانی ر تخس ییمز ينعيبو هنی وک ی کچه

 مفب (بق) فارر

 یرامدرمدعایجحتغب و كنلاپو و اگرتف مضب (ف) هنارز

 لنلبو و اگرتشب تسبر وناج

 هماجو زیت من ينكيب و "درو | نویلقوی ينعيب هینقر و
 شرف لعمرد نر تفه تسیا هماجو و تن رپ فیطل
 هتسین اوبح هقارز دی دشت و مضب و تس | 3 يتسم
 ۱ هتنام تس وپ و رقنش رس دننام شرس

 و غات وک وا یاپ و ار د وآ تسد و ه و و۵ ۲ نوچ
 0 1 سم ۳۳ 
 ناز ین اوبح سپ هوش حیج متن ابر اتفل هآ بیو و

 ِ دمو نور

 فک
 ی

 0 7 ی

 اهر درب هک ينه "7 یبف رز عبج (ع) نینارر
 هنن زن البط و اه رد رب هک کیر اب ریجنون و هزنز

 يغور د دی هشفب ( ع) ف ۳



 رجر ۱ 51۲

 ياهو هدر یناثب موتنم لواب ( ف ) « دبی ز

 ورف اه ءافخ او حوتفم اد و فورعمء ای و ر وسکم

 هد ات ]

 متلب ,يتغادرب مود سکو کبحتفب (ع) يبز
 یس ين نآرب بآ هل هنلب ياه هفشپو مه رم ياه ورک

 هدبز عیج

 رمجن | و ر وگنا ینعب نی وم متقل اب ( ع) بیب ز
 5 ۵ رک کشد

 جنفب و تسی هلبیق ماناپ حتفو از مضب ( ع) دیبزژ

 نیدرد تسی ,شاب مست وا ز

 نز و هوش ر نو راه نز مان مش اب ( ع) و دیبز
 اسر اپ

 تاسیس فا عرب نیبرپ
 هیلع يسوماب يل اعت فح هل تسا ییهوگ مان و ال ایو

 مضلاب و تسیدیم مان و تفل یتس اجنا رد م السا !

 مالسلا دیلع لوس ر تسیپ هی اصص مان اب صنف و

 ن هرک تح وپم (ب) هوت رز
 ندرت تناعا و

 ند رک خار وس يا

 هباتريرهت يس رافمهج هی دشتلا مشت اب (ف ) میز
 یجتو رد ز زین حنغل ابو رچنر امسو ی افس عتفبي رم اتمیجمو

 عمیم شش و رفش نهی ود و شحخا هذ]

 هوم اما دو همان ابر قلاب (ع) عاجیز
 بي غجچ ی هش ناسا و لامو جارحخ ی هش

 تکرح نآ زا روپشمو تکرح هسرپب ( ع) جاجژ
 هشیبش میج دی حشت و حتفلابو هشبش ينعيب تسا مض
 يوصن زا تسب هنیشناد بقل و يک

 هنیلب 7 مضلاب (ع) هننچج اجز

 هلثم ( ع) هچاجر

 هزار د و نداین ماک حارف یمتعنغب ( ع) ججز

 و ریآ ن هش کی ر اب

 و رک ز او ی ههین ارت, مقاطع (یعرر دریک از
 نتخا هناو مقش ی دن ار ویذق ةفرك لاف غریبو ششادزاب

 لحز
 هشابوا مکش رد هک ار هچب هقان

 نتتناهنا مود نوکس ومکی حتقب (ع) لجز

 یدز هزین و مقنق ندرت عایجو

 ینفک صس مود نوکس و مکی حتقب ( ع) مجر

 هلثم حتفلاب ( ع) هیجر
 یدرک كند مبج عتفب (ع) یجز
 هنک ماوآ مرث هک يناپك حذفل اب (ف) موجز

 ها ينز ددشم يس راف میجابرعتفلاب ( ف) هچز

 دتناوخ هچ نا روا زوم لیچات هشاب هد ان هنورف

 دوش ام رقش هک تسیه,د مفلاب ( ع)راح زر

 ندش هدایزو ندش مک سکلاب (ع) فاحز
 روت

 لیخب اح عنق و مضب ( ع)رحز
 هشابعلم هچرهو شیا موم ز منغب (ع) یرحرآ

 و مود "از رسکپ ولو ا 1 جتغب (ع) جراح رز

 ندرگ مو دو يرو د يتعب اح ودرش ی وکسپ

 هبتاب هچرهو خورد یتسار"عتفلای (ع) هنق حر
 ن ذرک سیبلت و

 رویت و ون ازب ن اهتتدوک شتر 0 ان ار

 م ایکی هک يرکشل کیرعنل اب و ینق, تنجیرکشا يکبلغ او

 ناووح یر مکشب و دور نیش درس رپ

 صشهدن اممققل اب (ع ) کحر

 لپ وآ هک تسی هر اتسمان یمتیب (ع) .لحر
 جرب يكي هو اد هناخ ودنآو تن ا وخ ناوبک نایسر اپ

 وا گنرو تس ا کلن منغهرب وا ياجو ول د مود يدج

 تلف یایساپ واو تسا کشح درس وا جام و هایس

 هتشمیلتا و تسا کاخ رب رثوم و تسا کلف ناقه هو

 نآو ندش هدنامو دف لی از متقبو تسا و! هل اوح

 تسیبجنم مان وردشام«دش رود ر اک ز | هک

 مراد ه ایس كنر ينعب (ف) مکنر لحر
 .یدرک هدف دو نهجنا درک رو د حتفا اب ۲ ع) هقلحز

 هینازبخ و
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 بان یادش بو رپ لی دزتنو

 نشر ایسب و يوم نده ز

 یدینار وخ دهکسهو مر داد کدنا حتفل اب (ع) هبز

 فکو دیر ب هکسمات یودیئاابنج کشم رد تسام وب

 رتش ناهد فکو رتت رهش مضلابو نت جو نهد ندرک

 ریبث تفکوبآ یکفک یهتتعذقی وز اذ شور و.

 زاهنوگ یزات يابب ( ب) نیرفآ اینا تم

 _ هکشاوق.

 يزیچره هصالخو هکسم مضلاب ( ع) یدب ز
 و دنمان قوف شیزانب الاب ییتعذغب ( ف ) ریز"

 از مسکبو همحربت ماکحل و ظعاومو هتشون ینیخیو,

 لقعینفل ایو هنناوخ ظفح شیز انب هک رب زا اب حنفو.

 فورعم تکرح و پانکو

 تسا یهایک مان ف) دنواربزآ

 هدز ارب حوتفم ييناثو لواب (ف) شوپربز
 هتیوک شوپ.الای اونو هشاب فاجل»

 شب ام ]و تنی ورود ور تل اثو لر ومسکی ِع) جریر

 هدناد.يحرس کدنا هکیرب او شایق و رها وج زا
 شاه,

 و ماخرزبس .تسا يرهو یینعذغب ( عر دجربز ۱

 شن بانو ندلشب دوغ و دوب راهی۲ و فاص-

 درا هد

 نشباقو فیاقو هناوت يتعب (ف ) تس ت ریز

 ندوک هر( ع) هنق ربز

 ه رابیه۲مضلاب (ع). هربز
 ۰۰ ۰ ی 4 ۳
 یومو تسا رهق لزنم هک هسا چ رپ شود ری نور

 راثتسویدو درم فتو

 دشاب نآ زجو ههن رد مین شود رب هک هوجنا

 تسا يننشکع ونکی عقل اب ( ع) برربرز

 ورییق گز اتمزا یلزنمو هنیس مضلاب.( فا) ور

 یهآ زین.

 رویو زرو شیا,۲ "از ید ره رشکب (ع) جت

 کت ربا و, دشاب هتشاد يخرب دنا هک کنت ریاوب

 ۵ م
۸ 

 0۱ بر

 هشاب ب۲ بال

 ربا ردوخ ناهد یسک هکنآ ينعیب ( بق زرغب ز

 زا دایهک هنز نآ رب تسد نانچ رگیدو دز اسداپ

 ! نصاب جی شناهد

 يزيچ شخبمآ و یوم یدنکرب حتفلاب (ع) فبز

 ار یسل ندرل دنبو يزمجو

 تش ذت هک رغبز هلثم (ف) رکبز

 یسکلاب ( عز) لبرز

 ی رسب ار یبمز داد

 لصم رد برعدک تسب دیلت متقل اب (ع) لب ز

 هزنک اهعتس !مانشد

 ح لا و توقف حال اپ و مت سس

 ةروخيجن رظنن ینعی (ع) هحولبز
 رب ام + یخ و رفو یفشآ هز اب حتفلاپ (ع) یبز

 یی صتفب و تجاحرسکل اب ورتنتینخا دنا دکل و تحر ۵

 هاحح نوج دنرب هب هناخ هز | هناپ هل ماج و هیحان

0 

 عایج.
 6 ودس زا ی و مر و لْمق و یتدل اپ (سق) 1 دور

 هک ف وک ام ياه

 فو دارو ناو یتفل اپ اپ

 1 24 1 و ش هنر | ب ۳ و نامی. اب

 دنیوف ان هد

 هاشون زین و هم" دورق مالساا ةیلع ۵ ماد

 کت

 ها زو مویضم يناث و حوتفس واب (بف)روبز
 هنیوگار باد رک هط وقتم

 تفس كنجو یزادکلمش عتفلاب (ع) نوبز
 ار دیرخ و پغار و نادانو لوکو ه رادز اب ار م

 « راچهب و تساد ربز ور اقف گو

 یبطت اپ هی هشت هب و عتفل اب ( ف) هد وب ز

 وز آ يرازهب و هنز مف ینخاسفق اع



۰ 

 ابز 0۹

 نهارگ هر اب هو رو ی یر جنفلاب (عن) یار

 ۹ هکی ۳۹ اپن ار رود یجتعاخب و دیک ] هج و

 يهد ۲ نشدرو ین يفعب :يجععم یان خب (ع )بز
 هنیوگزمن ًر يفجب و یک د زک يمآ من و

 مانو تصس هند اح ی شنل او عققب"( جقب ( اب ز

 هو اطل و, یممح مد اجتا ر۵ز هک * ریزج 5 اش داپ رذخ د

 دید دعا روا راهب نوچ هک هنیوگدوب تس اکو مو

 يریچ هک كيزب نا وم-عتفلاب (ع) بایز
 هفت ورق اب هی هشت و حتفلاب و هحاو دی اب ز ین ونشذ

 و4

 هب رکن يوج تسا كنهرف رد و دی7۲ دی دپ هب رک

 يوبشوج تسمه ایل ای دی هشت و 1 .مضب و ییکسم

 عفن ناز 7۲ هک نبوت دم اه یو درروخ و ییرهش و

 وجش وخ تنی ور اد حتغل ابو تفرش س اوقن

 يه دی هچرومهچنا و زبح رسکلای (ف ) لابز
 ۱ درادرپ

 نت اپ هک فورعم حتقلاب ( ف) نابز ۱

 لشورو تسا یعخش مان هی دشنلا عم حتفلابو دیو

 هرپپب و موق هرم

 لز افمز 8 :,حنفلاب ( فاانابز

 رهث

 رعاثو حیصق ی منی عتفلاب (ف)رروآ نابز
 یع هم تاکیس) هک يباوج حتفلاب ( ف )رب نابز

 ,, طعنجنو دوش ادب
 يهاب مانو هک جتفلاب ( ف ) مرب ناب

 ههینت نآ لربهچ .درادز زااب مکش فآ الطا هک تسا

 عرب نابزب تسا
 درک ششنیو ظج ينب () ن دبرب + نابز

 زا هک تایرطع ما يسنج عتفلاب ( ف) هایز

 ومارت ییهاش

 زی

 ابز
 لبل دو تجححب | يع دم ن ۵ رکاشوم اخ و

 دوم رف یشوماخ يلعي ( ف ) دنسب نایز

 نایم رد,دک راخ ن يفعب ( ف )وز ات نابز
 وچ دش اب يم ایر لکشب مز وز ارت هتسد
 هنکن مم تسارو پچ, هشاپ يا مج

 هش اپ

۳ 

 راخنآ ان

 شا یو

 درک شنس ينعب ( بق ) ندرکرت ناب

 مدرک طرشو هد ی

 دنا و ۶ اه 0

 ی دوب يتوم اع چتر نیجیشکتر دساب دژ

 ۱ هنک ببیرف لد یخسو دیبرغب ین ابز

 پل ارن7و یتفل یخس ينعی (ق) ندز نابز
 2 دتیوگز ین ندز
 دین ادرل شوماخ يذعب ( ابو ) ندهد نابز

 تسايهايک م ان ( ف ) یطوط نابز

 ِ ی

 مو 2و توس
ه او ناگییز ا يعود )

 تسا ي

 مد هه م ا9تفک م د ينعب ف ۱

 درو"ر ۳

 سوم اج ينعب ( ف )ری نایز
 قانیم هجنا ۰

 هچنا زیو شت ۳ هلعش مخب ( بی ) هنابژ

 ن دیبنجب هک هفت اب کنز ن اهم هچز او هشاب

 9 ّف هب ربا هص كتزرز

 امر 3 ست ينعب (ف) لا مای
 نا ی

 کام مان 1
 2 ینجب و کا ام عتفلاب (ف) هبنابز

 شابا مدرمو خز ودربد ه دننک پا ذع
 ی



 یک وکم ۵و هن اندک رخ نآآ ((ت) نیدم لات

 دوب ناوریبتت ون

 هک ممقع لا لثم ( ب ) هض حس لاژ

 متین ه زطق و هجحنکش يسر اق يا زب ( بف),هل را

 هننک ير و انش نآ رب هک داب رپ کبحخ و

 مشچ زا کشا ينعب (ف) رت سکرت زا هلاز
 هدنراه دنلی و ربکتم میم هی هشت دب ( ع) ما

 دل ۳م *1ر و اش ی وطس و تفب ( فر ن 7

 تسین وچعم و دننت و راد شون ر ۵ هک تسن و راد

 یج اعم زا

 هامزاز ور ماشد و تسیب (فق) هایمآ ۳

 میظع تسیایرد (ف) میما ز

 و ها ز ۰ 2
 یهش هیمنت عدل اپ (ع). جن و

 هم یادش میقارم ينعي (ف) ندرک هرون ۱ ز

 دشرگفتم و نم و دل

 موش رمد (تف) وات دصار مذکو ناز

 منیشنپ ونا زود و

 هلثم (ف) هک دصرر منکو ناز

 رددءکءامس تسیرون اج نون عتفب ( ف) هن | رز

 تننک راز و كناب و دشاب لانهن ي اب اج و !مایج
 مرگ ی اهاوف رد ر از هلغ ایم هک دیو هفعت رد و
 [دنیاوک زچ ارن7# هنگ ز یت گن اب و هتیشن !لرب رپ

 هنفورخم او د سو نوک سلب فر جینار

 ۱ در ْنطو ير اف میج و

 » دفنک ان ز یز (ع) هین د

 هک هر د ور وز و تسهرب زویوق ( فرو ابر
 و تسشع و

 هد هطرتنم یبشب موم واواب (ن) شوار

 يار
 دنمانزین صدج رب | رث"۲ و شاپ يرتشم ام انس

25۹ 

 و مداخ ينعييو دیهان راو عنقب ( ف)ر واز
 و هنوش راوس یاری هک یناویحو هدشاب او ایو تردق

 تحر و هاهس كنار ينعيب و دنم ان هلح ار يز اتی امن ۲

 لیعب و

 نر المکخ هک تسا یکم ينعي ( فر ۳۳۹

 تسوا تاناضمزا نار دن زامو

 تا 3

 عرم نداد شروخ زبن و باپیس -( ع) تب وار

 اه هی ار هز وج

 ناسوبصم يابره رمحنز ( فر نالوارت
 ییداهن

 هلثم (فر هند هاز

 سوس اج مان یس یاب واوب ( بر يتالواژ
 توعد بحاص متاسم وب |

 .ءدنر# مهازف و چنک ( ع) هنیواژ
 راک لتش واورسکب ( ف ) ی

 شقارعز تنعر هک نآ و تلخ كأنت یژادهز
 ۱ ِ د ما ین اند

 ينودردپیب هک يدهاز (ف) !کشخ هه از
 کتت اب یقعم يب و كشع

 يدهاز زین و بمانف ۲ يتعبآ ( تا ی وک ده ۳
 ۱ دشای يو رنم هوک رد دک

 نهار یش رز (ع)ب رهاز

 رواج وءدنوشش تسینو ه هنور ( ع) فهفار

 ی راهش ورغال راهسب و هبرف راپسپ

 مس البح یو

 نقش ۵ از رعآ و نهج ان ينعي 6  ياز

 نورقا يتعب (ع ) دیار
 هایمتورک بال[ ز و هیآژ

 ۵ هدننک تر ایز ينعب ( ع)ریاز

 هاب یو ورا نا از( ف ) شیار



 غاز 60

 ندرت يراز و دادرف یتعی ( ق) نهیرارآ

 يا و "نم يب هک ه زبس يس ماف ي او د ممب (ع)ر ر

 هکنا کتچا رنک رقش هک تسیهایگو هدوجب و هش اب مضت

 رد و رللاروام ره نآ و "فا وتن ند,بوزذ هی اخعب

 23* تشیفنایک
 حاعص مد زمن و هشاب یاجبق تب ال و

 د و فشاب منش تلعا رعمع رد وداد مایسب اه ما

 هتبوگ هلتکارو ! عضارم منتشیپ

 تساع ۳ هنآ وغن نمشن

 و "دونی وو زره ينقب (تف)قاخ راز 3 وگو دعب ( ف تو

 يسراف ياز ود رهاب (بف) ندییاخرارآ

 ی وب نشت و 3

 يزيچ ره ندرک فاصو ندولاپ

 0 "اومقب (ف) کور ار
 فن هکر ام ۵ فر یراار

 بیت وا هجا ها( شیره ها 9 )کار ار

 ۳ انو ءاهنقل پیع و

7 

 ن دیر ار
 ادجورت ال ایورت رود و وسکی ) ف )حس 1

 نقل هزرهو سدیاخ رتارن يفعب (ق)

 دّلنم ) بت ۱ 7. ر

 لیمو تشک ينعيبو بارم یاعیاق ورعم ( ,ع  غار ۱

 ابی ی 7 ویکدآ تانک یه درک لند رک نو. ین درک

 . یشسیرگن مش هنولپ و مینا < و کر تم تدجس و

 ناپک هشوکو یر هینادرک و ینشاو ید وین تافتل او

 ی دمفس یکهنادک کچوک ,غالئو يزمج رش هشنوکو

 ۱ دراد

  یقرم مان بن

 رک مب حرس شا ی تر جرم < ایغ 1

 ی 0

 ۲ ور ينعب (ف ) سکشرپ غاز

 5ک

 لا
 ۱ غاز موسکم هطوقتم مرغ اب (نق) جغارت

 - هلص وح تا دنبچ یبغ مضب (قر) ف ۳

 دنیوک رم هنا داتانسو هنناوحخ هتوپ دنهو

 .قیذلو هبرف يب دروخ تسیا هدنرپ (ف)اب> رس غاز

 رس ربت نون مضر نیش نوکسب*( ف رز لو خاز
 جاتنک کنج نآ هب "دک غاز دوغ هثنام ل ون کیر اب زن

 ۱ قم ف۶8 رارت نمی( زا دن ار

 .دنناوخ محر شیز اتب هیت نادهزارنآ

 خرس تسانلنر ينعي فل و يرگنپ ( ف ) تار

 يا ي گن و دنیوکارن 7و هننک كنر ي يرزبچ مه آ ییهک

 تساآ

 کاز عبج (ف) ناکاز
 هخسا یناک از دببع لبیک ناژوا برعزا تسیا

 کاپ یقعب ( ع) هنییکار

 الئم (ع) هیکار
 ,ماس با عنسرر بم اذو توت رف ,رهب ( بق) لار

 ,يبرعر دورب دننفارز ل ازو هنر اتسدورر اتسد ارو |ذک

 ر افیدو ی زور ۵ * هشش نیاصقن ينعيب

 هر هدنزفيي (ف) لار
 :دروخ داسرهب ينعيب ۱و ار
 دانم فر تس وخ ل از

 ۱ اهن د ينعب ( ب) انعر لار

 مز هلذتو باتف 7 و ون هام ينعب (بف)رز لار

 امند ناهس"۲ ينعي (ف) ورب ۱ ]یی ی

 ون هام راوتع

 یند .ينعب و
 هند يتعب () م] ۵ هی نی لا
 3 هلن اب تففش ی رميیب دکي سکه

 اهن د ین ,( بق) مبعع لاز

 ينعب (ب) تشپ زوکل از

 شرونت و بر دن و کل ار

 دوی » هم ]رپ



 هاز
 هاتوک درم اب رسکپ يب مگ مد و دنیوگ زور مین

 ماذ یمس نوکسو مالرسکب ( ف ) نانسدباز
 متسر دادچاو ایا یتیالو

 سوم اق بجاصو,يرکنپ ينعيب کار بر عدم ) ح ۱ جان

 تسا يکين هرب رک

 ناک دن اه ینعب (ع) تب ارجارب

 هنث رق ه هش عفاو دم ما رغرد ه تازجازب دا موج

 هننادخ
 ان نداز ماکنه هک يشينج ( بق) روسجاژ

 هدنک

 سکی.(ع), نلجار
 لیبحخ رس و ید نی

 > مه

 حتفبو تنگ يم میحسم) ناجا
 هک هر 9 هد ایيم. تنپم اب نایسیر وس رده هقلح میج

 ينيب او ِع م جت

 ذکخ هک جا و دم ( ع) هجا
 شان دات نا هورق دکب من رب کحاز

 وهور ار گدشپ هک

 دور ای هل یفام دنا مسق راچ نر رد تاناومح.

 هک منی اش و دور 0 فحا ز و درپ دل ابب هک ریاط و

 : هنک انش

 هدنک دروآ لحاسو ب۲ رپ اب ره ( ع) رخاز

 - موفزو لآ تخرد احرسکب (ف) لخاژ

 هشوتو 9 هزبه.نزکسو عتفلاب ( ع) هاژ
 ۱ تر ياحيب و لاسو سو دنزرف ی

 هاج مان ثفوق 1 ِ ( فر مشاب هاز
 9 بایسارف۴

 رم ینش
۳ 
 تنش

 و سر تفهب ناز ] رپ.

 ینگیبو ها

 دو رد (ف) موبهاژ

 ۱  «هشاپ هو هد ۱۸ نامددک مو

 3 ۱۳ رذآ مان ( ب)رخ هاز

 : ار لئزترم آداب ( تفژو ناز

 فر 9 4

۰ 
۱.۱ 

 0۷ سم سم

 راد ار ایس, تسم "«راتس موبس عتقب ( ف)رداز
 واو تسا بوسنم و هب مجنپ ر ونک هک موجس ,یایس
 و تح و دبی ارث و نم ان تلف هخافدو هب رطمار

 و ترا مرا ۹ ن ایجنمو هنیوُت زین هبش ان

 دنم ان هرهزشب ز انپو دنناوعخ

 ررس.دازت يتعي (بف ) ورسداز
 ماشداز کو یاشار هچ ( ف) می دار

 ناضمر و نایعش مون ته دس عتمتم نام

 یننکبم م از هنی د۲ و

 ۲ درمدازآ فقخم یذعب ( بر هرم هار

 ه تیبا ز ینع بو هنزرف ینعپ ( فا ) « هراز

 رعشو تاشنمو ,کف ينعي ( بر رطاخ«داژ

 هد موخخ لاس رهب ينعي ِت ) تسوخ و ۵ ار

 تسناپجودرهزا هیانک (ع)ز هر شش « هاز

 ۱ تسناقولخم زا هچنا و

 یسپ مان هیجعم بش جنفی ( صف )ریشیش ه ها

۹ 
 تئنسا فرا مات تک) یمن عن از

 يسر اف مد و ناهساپ و ریش كتاب ی ينعع( جزو 7

 ياج ر درس جد و هیرک اب ناکش ه هز هودنا هلان

 ۲32 ور ار ن وج یی 7 ۳ ينگيفب یوم

 از من سر ها

 دز او دوب ینرن نآ مان دک ها بانک و هد اهن اینو

|۱9 ۳ 

 5 اما رک و دوج نام سید نو

 + 0 2 # جد
 3۳ یک هر

 یخ را ون (-) ها

 و ءونا و ورک ین

 اعد يفگيب نو حاعلا مغ مع

 ی تب



 ار گشب راع)رپجع ياب و در اب( ف) هساکیر

 کنی وکن

 هی زبین اجنا رد یروئاج و تسا اور ب۲ نوج

 نازا هک هیشج ره و تسا ماح ه رقن مه لب ر نآ و

 الاپ 2۳ و یش ایم هنخبم ۲ بایست هی ۲ یم رو

 دروخپ بآ[ نازآ دل رشد و رذ باید و ۵ و رم يم

 ۵ جیب

 ارن ۲ هک .تسا يهام يعون ( ف ) یه | زکیر

 هنی رک یهام کی و

 هلثم ( فر یهابکی ر

 هماج رب هکيکرجو د ور تحا رج زادگیکمچ (ع) جد

 هتسیادماج یعون رسکلاب (ف) هاب ز
 هلئم (تفر)راپبز

 تسو ذ و يزيچ نادر حالصا رسکل اب (ع) ن اب ر

 ندش نابرپج و یششاد

 زا دن نیح رد هکیهآ کرچ ( ف) نه ۱ حل در

 دزد ر نه" زا ندز هق رم تقو و دنانم هر وک مد

 .تشذکذکدایی, لقم (ضف) ریز
 سیسخو نیلرچ (ع) نیر

 رتعب مد ها وحخ رب مد هاوخ تسی ها وخ ال اب ها وحخ دوم

 .ینیپاجنا]مدوحخ یامزرفو

 و نتفرگ لکرچ كتمو ندرک رم حتقلاب (ع) نیر

 سن تشمدو سیمخ و يسليپ د ءانک نجش بلا

 رسیم نازآ دم" رب هک يزيج مد ندانفا مسکل ابو نششک

 هایحوزلم لومجم یایو روسم لواب ( ف )و بر

 تم درب دوو سوط داماد هک ثسا سواکیکرسپ مانو

 .دش هنتشک شراهس بد رورف

 باز
 رم ينعييو فورقم شرت ینتسم ( ص ) جاوبز
 اتو

 هاثم (ف) سآوبر

 ه دننک طباغو ندرک طیاغ مسکلاپ ( ع) هویر

 لحق کیهزنو نداد ناج مشلاب (ع) ف ویر

 فیعضو اوختسا

 را شرک تسا يتخرد ( فر یوبر
 خنرپ

 .دننرا يز انيهک راوخ بوچ مرک ( ف ) وجنویر
 هنیوگ
 دلئم ( ف ) هخحن ویر

 درک یتسمارناکدنرچ هک تسیه ای ( ف ) تن وبر

 یب سوطرسپ مانو هش هتشک یاییو تسد رد یشپ
 .هش دتشک دورف تسد رب هک مدوف "

 تساهوب رک ففشم ( اف ) حر

 یند اففاو کاخ لو جم يادو ,وسکملواب ( ف ) هیر

 يک اچمی و

 , .ند ناردو ينعي ( تب ) ندینامیز

 هلثم ( ف ) هدینابر

 .ماجزا مرن هکاخو  داتنا ( بف) ن دبیر
 دشت ناریوو یقخی م

 یر هتخب, ياجز !کاعخو هدانفا ينعي (ف ) و دب

 ناربوو
 ۳ بم

 سست سس 090200990033 تک 5 ها ت و6۵۵0 ووم»

 ارلا باب

 , لو چ پاسعب اج۵ فررح زا تسا ق رح ( ع 3

 راوخ رایسب هرم تغلر دو تفه

 صسخشات یننکد ایرپ ارفاه ه ينعم (سف) رغپ زر

 یقوب7 یکرتبو ۲ نوربب نابودهنزب نارب تسد
 ۱ دن ون

 ارن7 هک تسایتبالو مان موپس مضپ ( ف) لب اژ



 یشدز

 سکبو تنی ی | رب.دنزیو"۲ رقلن ندرک رب هک شد

 ی د دم اد رب ابو تسد تسچ ه ي او ماجرب رابام.

 ِ ر اف

 زا "هراپ و ثیعن و شوهو «ینن ينعيب ( بر بر.

 هنلب دتشب یممر و ه دنریر و شیر و يرتبچ

 ۶ یکم 1 و دوپچم يابو روسکمذو ِ ۱

 هو هرطق و «یاباشر اب یفس حر ار و
 اهر اش ينعي. ( ف ) 0

 ۱ بکر

 یتخب ما شبپ هسب مه و رم 0 سرب

 زی رب هعرج و یک هنیح و

 هچش و هدج ویطم تروهح مت زر تاعل با بل مد ام

 تاخوبطم زا هشاب فیق

 نیر ینعی.( فر نژسیر ,

 یشتشر,رسکلاب ( ف ) ندیسیر

 هک.يتحارج صورعم سکبو رپ ینعی .( ع) شیر.

 هتفاب مهد هک يهاي مانورهور ي و زا نوخ و میم

 !ر یبلب نام رثلا هاو ناوزوبش مزا شدت رب رو
 لاح ندرکو کین و رم رب :ند اهنا رپ حتفلاب و هنر و

 يسک ندناررخو ندناشوپو نددناسر عفنوار يسک

 رو شاعم مد یخ ارف و « رخ اقزعم اج و غرم رپ وام

 ظبلش یاپروشو محو

 اجیکی هک بل. ریز يوم.ینچ ( ف) هحب شیر

 هش اب هوینآ

 مک ينعب ( ف) نود رک یبس غودب شیر"

 ندش لقع

 هرموخ شی, ينعب ( فا) هحشیر ۰

 هررخسم ,ينعي ( فرز و دنخ شیر ۰

 يک رخسم ينعب ( ف ) يدنخ شیر,

 تسا يتلع سراب فاکو اب ( ف) لو شپارب
 دی رب ماهنا رد هک

 و ها و هشیبن رپ هک دنل میم ) يضات شیر

 پ دک دوی.

 دقدپجعم .یبغ و مسکلای (  بی  لاغتب لب

 کیر
 فاص هنزیرب هل ادمب بارش یوچات هن نی بارش

 تموم

 هدشرت بارشب دقخی و۲ هتل یک هشوف و دوش هقخیر
 ی ای و دیکچ « رطق < رطق نآزا بارش

 فاک و فوق وم یبق اب (ف) واک شیر,
 5 رسم و فیحا یس ماق

 هشیرو ثح رد هی, ينعب. فو : رعم (بفق) تیر

 تحخرد مبب و زمچ ص۳

 ریزافخو بزیج رد يزيچ یتخیر (ف) ندیشیر
 دی ارب مد ي# ما دنا,

 ریپ و هتشوم] ان هر هب د 0 متفلاب )خ) 2

 زاب و نهش یززق ! ۱

 ید زا ماعطو مونت زا نر ات ندمنآ رب ولایت و نتشت

 زمچ ره ينوزفا و هرز یهنس ۲ و *مز نگآ و ندزنآ و
 هک هد اشک هارو هنلپ و نبچ مه لو و یجمز رسکل ام 9

 بناب 5 وک نام مد

 با مشو یناوج وا و یبرتج عتفلاب ( ع) ناحی ر
 هلغ زا هی ۲ نوریب یبهززا هچنا و ناراب و

 دشن اب
 بسی. نجمز رسکلاب («عر کی "

 دناب هلغ ورد

 هکینچهز و راز

۵ 

 و عقثل ای.و بارش یدیشخرد و نجمز یور رب ب۲

 ی نور جتفل اب و نه د ب۲ رسکل اب (ع) گیر

 يناوج وا و زمچ ره رشبر وار وسم" اب هب یشنلا :

 روتس نو رُدرب »1 یس رز هقلح رسکل اب ( ح) هعبرر

 ین دی,

 سس کین و علاطو تخب کین متعب.( عر کیر
 یدیزغلاف ندرت هانت و ی دیزخ ورف ی اجزاو



 بمدر هد

 رسکب ( ف) ندیهر

 مو .تشب هک هدام مش منناب ۶ ز رتبه ز
 ندوفکب هدنیآرد می اه رس نایقو هشاب تنشوک

 فیعض يزبچ و. کین رهشیش و

 فباعل و کی حذفل اب ) ع) بهر

 نداد و یتفایيصالح بت

 شم ناسا رخ رد تسیرهشمان عتفل اب (ب) یر

 رد دیهشت و حتفبو تساراضب دلباقم دک ب۲ بلپ

 هداز هاش مان و ن دش وین و ندش با رهس يبرع

 حقللابو يوبو هاب ینعی حیر عیجسکلاب (ع) جای
 ده اگر اهننو میخ

 يزاد رسرسکب ( ع) تسایر

 یزتپم رضکلاپ ( ع) هثسایر

 و" مااطغرم -و - ياه "ناتتنوم رسکلاب (ع) ضاایر

 سشابن:یسل نترب ر وج واوراچ ندرت ما۲ حتفل اب

 میلعت يارپ

 جنروندرک مار ۲و یسوت رسکل اپ (ع) تض ابر

 نانزا هک ثقل کی ياهر ه اچ يقفلاب ( ع) طابر

 هتنُکذا

 باوخو» دننکز اهن دیهشتلا عمصتقلاب (ع) نایر

 هکرهو تشب ياهرد د زا یکی مان زو ب ارهسو مآ ثیپ و « تثزک

 راد هزورمد نازاو دوشن هنشذزکره دیآرد رد نازنآ

 دنیا, د نآ

 هنامو شدرگو تاجاخو کنتور اهگمتقب ( ع) ببر

 هک يارصص مات هدحوم يابوام جتغب ( ف ) ابیر

 « دش عفاو نایناموتو نایناریا یه خم * دمای هناج

 ۱ هوب

 هدنیولما وب ه ارندک تسیاور اد م ان (هسق) سابیر

 هلیحو کم يعيب و فورعم نشرت ينتسيو

 دوی نع زد شر( تک لاو
 واگ زور يقخس ینعیا (اف) نامرلا بیر

 

 یر
 هنلفا کش دجناوتیبت و یایگرسکلاب (ع) هنیبر

 هلئم ( عر) هبیر

 هک تسیماعط يسراپ میجو مسکی (سق) راجچبر

 ارن 7 هکدنزپب باشو دب هکدش اب ابرم (ف) لاتدر

 هنزیم نارد هزات ری هک مرن يرهنبو هنیوکراچ]

 دووتو زی وه ویموس و هب 1 مر هداو ۵ ارگید و دنا ۵ هامسو

 تبجاح تثوپ و هنر ادهاگناو دنن اشوجب باشود مه

 دننک ف رص

 هلثم ( تب ) هل اچبر۰
 رسال اب ( ف) رابجبر
 دنه اوخ هک تنررب ین زپ تارغج زا هک

 هو ۱۳ ۰ ۱
 توت ته یسراف عهجب

 تیحر و هملغو ترق و يربود اب رسالاب )   9

 صتفل اب و هزو شوخ .داب هکیزومو تلود و ترصنو

 ناآ جو یتسبم زا مس.ش درک

 یبحاب رو طوطحخ زا ياد مان عتفلاب (ع) نراجبر»

 پاک دیش رتیذ و ۰ مدو با متن ما يسغجو دنیوگ ام

 سشوخیوبو ينآ دواج يغومو ندزک يرو م بلطو يزو

 یی رگ

 شو رف لّثو ی ایناتسوب عتفب (ف) یناحعبر
 پا رشت ۳1 یسذج و

 خرم ول مس | بحباص فقر هتضفرسکل اب ( ع) کیر

 هه 4
 مود ندوب مودف یه تب میم هیب مثل اب و نان هنرب و

 هی امن معب هکن انچ رد تکی نا "۲

 یاثنینعب ( ف ) ینتکبر.

 مد و فقت اب ۱ ياد ( ۳ ) یکتقر

 دنی ی

هوک هدن و عتفل اب ( فا) دیر
 2۵م[ نوربی هک 

 دشت اب

 یدرگ طباخ رسکلااب ( فا ) ن دبر

 هچ ایشپ و ن دن کبس و تسچ عنتلاب (ع) فیر



 طقر

 هریغو بلرم ی وچ

 هنجینم سفن ينعب ((فر) يناحو ر ماجنایر

 بقا رپ و
 یارب نازغ اسم دک هب هه يفعي (۵ بار روآ ور

 نت

 هاثم ((ف )هر وا و
 هکر ّوآ هر ناهته ينعيب (بق ) يهروآر مح

 .تشذگ
 نقسومزا تسا يدااونمان ( فقر يواهر

 نصالخ ينعيب و ياون مان حتغب ( ف ]) یی اهر

 هنر" يم تعجارم تثق وب

 نوکسو مکی خنغبو ندیسرت ییتعتفب ( ع) بهر

 تب ر اب ناکیپ مود

 یدیسرت عقب ( ع) هبهر

 شوم خاروس مضلاب ( ع) تهر

 گنج رابتو درک تقی (ع) جهر

 تسا ياون مان ( فر نارذهماج یر
 تح اوتبم نانچ ار توص یباو اسکین تافاضمز

 ۳ " شوهحم و يد رآ هراپ هماج نت رب سلیم ر اشح هک

 تسیغرم جانب ( ف) ناتهو
 د ناکلاس .( اف ) لز !ناورهر
 اکیح

 نارادیب بشو ناکل اس ( ف) رس ناو رفز

 کولس لا ( تف) تعبیر ط ی ناورفز

 هایم هدیس ( ق) نوه نا ور

 قادییتج تا اب ( ۶ )9
 هاثم (تارز ناف

 هعب ما مصافع یتعی .( ف ) تیعبط نانزهر

 لیلاط و ی

 ضرب

 ما وید داینپ قفل اپ )(ِع  صور

 امد مم دو تو هئاحخ لب 4 شب وخ عتفلاپ ع) طور

 ناجممب ناتخدو ۳ نیز اح نانز تسوبپ هق وکلا وآ

 مورس هر

 هتشک لاک یر! گیتس وب رخ ی
 ریشیش مد ندرک.زجت و كنت متفلاب (ع) هر
 فیطل و کیراب یهتصتغب فاهرا تسا یینچیهو

 ۱ .نهش

 و يزيچرب دف نتسشن رب یمتعتفب (ع) هر
 ندش کیدزئو ندیسرو شتفرتر دم ندمشوبو رق

 ملظو متس و نتشاد داسفو مارحرب ار دوخ و ی زمج»
 و یزد نتْفُل غ وردو یتفاقشو یتشادرب و نذهل

 يه ایت و يد | دبی

 زا دشاب مهدقه زور مان _(ف) .ياشك هر
 يکلم ی يه ام

 ی ینعب (ف)وکهور
 هنن ناینج حنفل اب ( عر لفر

 یر ردقب نآ نذدم مرودد

 مین ناراب مشاب ( ع )ابهر
 دروخ ناراب رسکی (ع) هبهر
 نداد ورذو ور عتلاب ( ع) یهو

 بیقنو هام هذنیاهين ينعي ( ف )اهر

 هدنی اینها یبعب يد اهمنقل اب ( بق) ن.دوین هر
 پسا ور اینخ برطم ( ف) درونور
 مان فررعمواو و مودم ينباث و لواب ( غ ) وهر

 مد" ترضح هک پی دنا رس يا دوک زا تسا يه کا
 زا هکیتق و مالساا و | اصل | مپلع انهین هللا يفص

 ین د انا دون نا رب ین هم ۳۳ تشه

 دوش نآ ور یار | ۱ رک

 ۳ ا وه م عتفل اب ( ب ) جوهر

 دب رذ يره 7 عتفب ( ع) تک و هر

 ندوب تیاتو هبنیپه ( ع) نوشر

 صق ان و رکاچ و «هنب مسب ( بق ) یهر

 با فیض ينعب ( ع) ع ایهر
 ينج دنا ربت مابکی حتقل اب (ع) هنیهر



 يور "۲

 باویا حتف و نایمآ رآ و ثا تشک ثرابع نایفوص
 يگدنب و نانع و تقیذح لایج زا تجدم حق دو نافرعا
 واو رسکاو [ر عنقباو تسا یفیقحاهجو زا ته ابعو
 نل اب رب و هنر ۲ تب هه رد هک رعش هبقاق تکرخ

 نمایللژوربرم او ینیاوز وه پآ یتمو ه رظقا تل م رپ

 واو ابو ند ونیناصعفتو ندرکادیبو هبما ننعیبو
 تست اذلق دز ْ نت

 ملو رد ۳۹ ی

 درک هجوت ينعب ( ف )درواو

 د دایژ ۵ق دنیب با وخ

 رریپ تبعصو ي دنباپ ها ( ف ) اب يور
 تسا كعب يق اب هشيپه هک لماک هش رم

 جاری ينعيزيح مافا"ابای::( ب): شوب يور
 نادهشوپ يمآ وب

 باقت يتعیا مییضم لزاب ( ف) دشوپ يور
 مکیزسکی ددرت و هار يتعيب ( ف ) ۵ هرت يور"
 ه هتب اپ تاجنو صالخ ینعی مود عنفو..

 و نتسنآذو ناهید يادي5 مشاب- ( ع) هنیور
 هشیهن | حونغم د دشم يايو مود مسکو مکیحتفب
 ضرقت ههقبو تجاحو

 هتشوپ هماب يالاي دچنا ( ف) هماجيور

 تحا , ينعب (ع) هحبور
 هناغلبتفرشم ینعب (ف) ی ادناوخيور
 لباقمو هجوتم ( بف) دمآ يورره يور

 ۶ هرم[

 مد ناهتی (ف) مدیشکز ۵ يور
 ندرک ضارعاپ

 ندرت شارعا (ف) ندیشکرد يور
 ودب هجوت ينعب ( ف) ور ۵ يور

 یدرک یراه بناج ینعی ( ف ) ندید يور

 بانف7 صرق ينعي ) ف)انعر نز يور

 مان آو فا ارع هیعش ( فر) فارعايور

 اشز
 : يداوت

 ردامز اه بوتعی رثم رسپ مضلل + ع) لی ور

 م السلا هیلع فسرپ

 تشذهک لامور لتم ((ف) لاميور

 يموچ موهس حنقو يسراق واواب مضلاب (ع) یب ور
 هن مر هماج آهب « .تسا

 دی يا اریا تسا يز مابم مان ) تست نیل ور

 زی و وب سوط داماد وا تشاد مان لئشروا ر یی

 تس درب خر «دناو د گیتس 5 ٩ پاس ارد آ رس ماد 9

 يتیال و مانو حق هنش وه نوا رتمپ»

نفسآ ينعي ( بف ) ین نیوز
 انشک نب رای ی

 روسکم لادو يضماق وا ابن (ف) راد :نین ور
 2 یا / ه اکخ. ست د ۱

 رم نآردنز ارش ۳ ۵ 1 2 ل

 هد رک عق ر اب یئمسآ

 همامد هيجعم ياخمب ( فاز مجخ هنبن "وز

 سوحج

 یدااسر اپ و تداعو هریسو یکی .مدنلاپ (ف) ير.

 میخلاب و خارف عتفلاب و نابامب هزیپمج ( فرار

 نازا بآ هک ياز اب یاهچوک مسکل ابو تسیا هلیبق "
 دوش ناور

 هناخ عانم مسکل اب (ِع) طاهر,

 زد وک رسپ هدمان دیبحشت و حتقب (ع )بم نه

 ين | ولپب هتشک ارنام ماب خم ه۵هز او لنت لا مانو

 دنکن راکش هکبغرم مشل اب و رغال هنیس وکن و,

 هک فیعف و مرن ياينا ر اب رسکلاب و ماپسب رایبب و

 ۵ مای میاد

 و اهو رثو ورگينعب یر عیجوسکل اب (ع) ناه رب

 ۳۳4 ار یخسب ورک و 1 زور نآ ی امرلآ م ای[ و پمسآ ي

 هنر ات ورُكب بنا نامد برع هک اه:

 زا تر ایع هک هام ه دانل رخ ۲ ( فر ماچنا 1



 مه
 لبص اح یب راک (بنق) یتخبر تیرب نغور

 ندزک.عب اضو نوک

 هنزیب شر یایهبد هکنا (ف) یشوج نغوو

 دوخ نی دينعي (ف).د وخ نغور
 سولباچور انغگب رچ يفعي (ف)نابرز نغور

 دن اب یو, ز اوج و ر د هک هناجخ ( ف) ه دکور

 ا هک يتعب ( ف) ماهدناب و لک ی عاو

 ارذآ و دنشکیم یغ ور نآز 7 و هننک بیک رت ما داب اپ

 .دنی ول لک یغور

 نابلب نور ينعب (ف) يرصم نغور

 قعا یتعی (دصا) منو
 ينابز یب رهش و ين ابز برچ یثعی ( ) یفع و رز

 هکینان و هنزب یشورنو د هکینان (اف) هیننغ وز

 هانشرسب ی ور اب شرهیحآ

 ينابرپم عققلاب (ع) فور
 سکل ابو نداد ب ور اج ,مدقل اپ (فر) ندت و ر

 شل اب ییمو

 يزيچ ره را وواث خاش جنقب (ع) تورو
 هدول اپ وهناخ شی (ع) فا ور

 بانک هج ابید يسر اب اکو مضب (نق]) ی انک و و

 مو يا وشيپ و هماج ملع و نآ زج و

 را مش اب (ع) مور
 تیعیجر هی رولبنا حرس بار وا تبیانکو ماش يولپپ

 دش عقا و دیجم مالک رد تسار ایسب تیالو نا رو"

 ربیغیپ دقبت اب يم يخس اجن] مد رم و مو لا تیلغ هک

 عتفل اي و مو ملا يف تو اخسلا هک هناهدومرق ملص*

 ج ومام ج وجای هسو ه دش هدروآآ رب ثس و رد یشسه

 رهج ورد هک يدرع و هنفیب هچنا مدنم راوی د زا و

 هننک کاپوم نادب هک هماج (بق) لام هر
 ۰۰ ِ ۰:۱ ا
 یهسعمبم مبل اب (ف ) بام

 مانزمن و ينااولح مان ر فورعم ( هتق) < 9 زا

 0 | گور

 لیعتسم دن ۲ و خرس زا تب انکز ین و تسیاهماج

 درمترا يوخدزهما ,۵ هكره ابو دشاجن يوخ کیب

  یبنوخ یایشا ینعی ( ف) ن انچب یمور

 تشخن دن یوم لثم.( ف ) ,يوخ یم و ر

 باتت7 تب (ف) انعر نز یمود
 و ززعاو و بی بنعب () /ینیکت لا و يمود

 ,هش ام ۳ ار

 هم ( ب) .يدنه یم ور

 هر انکرب ناورهشون هد رک دا ۲ نهش (ف) هبس ور

 مد ر ي اب ر ۵

 عقفب و تنه زا تسیا"همیصق مان مشل اب (عر نور

 شی ام ز "۲ وآوو ام

 دننک كن ر و زا هک يبوج (بق ( سان ور

 «دز . نونب حوتفم ین اث و دراب ( ع) وجنور

 ب7 و ریشین ینشوم و ف ورعم (ع) نور

 ٍج لمج

 سورع يوء ی هید تقوپ هک هیوه ( فر اینور

 يد وح و ۵م اک بآ و يم

 ین د

 و

 و ن ای اببرت يک اس ماپ و رهس مضب .(ب) ۲ ور

 ین ابیم نان اعذا یا م 5*۵ يفبالو مانو يقمش مد

 "هدیلاپ تشک یس ماب واوب ( ف )  دنه ور

 ما درهوآ ها ته ( بف) يينهور
 تی اغب ي هجته  الوپز زآ تسا يع ون تر انبه هر

 ۷ چت دری يم

 جم(

 ح العصا م ی اف و ۱ و ایو بک افن



 شور _

 تام اقا ؟یعب مه مل ام زور

 تمایق مور ینعی عفو
 نم الخ و

( 

 یی درش زا

 نور حتفلاب (تف)وتز وز

 ور اه عقب (دض) وزن 2روز
 توصر :] دبی 0 يشوماخ (ف

 مدش نجس در

 ) میرم هزور
 يکي اج و فورعم (تف) :يز وز

 یراکننمهح و

 هن ال اس و

ر اوخ يز ور
 الخ یتعی ( تبق) نا

 فی

 مرررق مقلاب (ع) هنیزور

 تی الواان تر ۵ ءاوزاب مصل اب * )سو

هاب ور .ینع بو تسا
 ۶ هم مث 

 هحتم رثن ینعب ( ب) شخاس ور
 ناش

و اداب مشلاپ (تف) اتسور
 ؟مضوقوم یجس و يسر ق

 1 رصص و اه هد ه هنشاپ

 .ناگهراقس ينعب (ف )کلن ْن ًاثس ور

 ید اتش د ینعب (ع):یتاضنور

 ررعم (بق) شبح و سور

 تسا بش رم
 ل و

 90 رب

 ه بوصتم يزاث واواپ مشلاپ ( تف 0( قشور

 .یفجب ماجم ان نمفو ين ار وت ینآولب مانوسوو تب الو

 هل ادپ

 گراد داش بنز :منتکس اب یسور

 و,یشور روصقم واو نوکسزو عشلاب (تف) شور ۰

 خنناوخ تداع شیز ان هل يوحخ مو درسک و مکب عثلغب

 کن آ

 تسیپ ادم اج يعوذ و پارش هنپ "7۲ و آن

 نه روخ و یامسب ندروخ وز اتخم ينعيب زین و

 نور یتعیب ( ف ) ناشور

 «۵هش اب بان مویضم لو اپ (بق) هش وز

 روم ينياغیت و یتخسو اب یتعیب ( ع). مشور |
 و فورظ و هلغ ر ابنا تجب ینشاپ ۲ دنک پوچ مپ هک

 ی و ن اشن و نآ رنج

 روهشم هکنا فلخ "افتنا ينعي ( ب ) سانشور

 عود
 دن اوج هنجو اون۲ برع دشاب

 ی

 "بقراعمو نانشا

 تن اطعو
 ناگراتس يفعي ( ف) نانش وز

 يقسوم زا تسایئ اون مان (ف ) غارچ یش ور

 نادغا رچ یتعب ( ف )نا دنشور

 هتسارفو سابق بح اصیتعب (ف) سابق نش ور

 قد مان سراتو منا ( ایه ) کنشور
 ردنکسدک نیمز ناریل هاشداب بار اد یبا ياراد

 دوب ۶ درو .دوحخ هل ایعب یجنر او ذ

 عبنو راذغرم ينعي هضور حیج عتفلاب (ع) نضور

 ندرک مارو مرن و و درک مک متماو بکر کی

 «یآ و اه,اذغرم و ناتسوب عتفلاب ,(ع) هصور

 نش اپ ضوح,د هک کهن ]

 .ديعمزا هیانکعتفل اب ( فر عینر غاب دبض ور

 تشوب ماذغرمو مالسلا هیلع هل | يلص یفطصم

 مدرمبلاق يتعي (ف) بیک رن هضور

 تشوب ینعی ( ف ) بوخهص ور

 ي ایتعاب غمت زا هیانک (ف)ر ایولمز و مصور

 و وس ییفذو «دشف دو تسازیس غهت کن هکنآ

 تشوب:ينعي (هبف ) ناوضرهضور

 .مادزیس يسران فاکب ( ف) نر هض ور

 نایسآ ينعي ( فر لنر «نوریف هص وز

 زلقاعو لد مضیو میبو ماز راک حتفپ (۵) عور

 سدم۲ تفلشبو ی حم۲ شوعخ یبتحتقب و

 . .رقشو «هنی۲ شوخو لکش شوحخ نز ( ع) .اعور
 ۱ هدام

 تکدذ و ندیسرتو ی دمن اسرق عتفلاب (ع) هنعور

 نی

 یورو يزاب ایزو ینقو یاهنپ حنقلاپ (ع( عو 7

 هیص یتسجو هن اهب غارچ ینشکزا دعب هک یورو غارچ

 یدرک لیمو شسج هنانپو يزيچب نهروآ يورو



 تار

 ندرک هشو هم" راهسب یتعنغب (ف) نادور

 دوخ ناک هی اسیف هناخب نور

 ردهکی اجوناتسپف زا تسیرهش (فض)ر اب هور
 دشاب نیچرایسب و

 بااقنوایر ينعي.هسارز حتقل اب ( ت) سپ دوو

 یابی وام

 يعوذ ( بفق) هم اج هورب

 هشاید ور» هننز اس ( ف) زاسد و)

 تسی ایرد مان (ف) ی

 دو يم تالازا

۳2 
 ۰ د وپچمواو مویضمال و اب ( ف) تک دور.

 هنر و ب
 يسراثفاک ابو مفل اب (ف) ناگد وز

 تسا دو, عیچ (ف وق وم

 هچنا سو اپ هفاح: ( تف) یناکه ور
 هشاب .د و رب ب وسنم-

 دا یاقجل مات( )اتش کو
 ثسپ عاش مان يسرافواواب مضل اب (ف) نیکدور

 هوب م دقم يناقاخ و يرونا زا )

 يماققو يدور مان (ف) نابرممد ور.

 کنر ادب هماجهک تسایبوچ ( ف) گن دور
 ددنک »

 نآ زجو غرصو هنسوّلو بفورعم (ف) دور

 وادن زاش ادج و زا رپو وم مرُک باپ هک تاناویح زا

 تثبجخر د و دنیوک تیس ریرعیدو دننک نایرب تسوپب
 دنیوُگ هدور تبسانم ییادب ار هتخير كره»

 جازرو رازاب قنور ینعی ( ت)رازاب درو
 رازناب سرو وز ر7 و اهند ر اک م

 هب ( تف ) تسنالو خزر ایزو ارم

 یاهو ۵ رهن ی * میل ظفاح هجاوجخ-

 تعایق نور ينب

 0۳3 زور

 * ام ماّزح بت منبت لالح نان * تساوخ
 یتعیبزورو زور یراب.ينعي, ( ف) يزابز ور,
 ه دم ۲ زین راگزور و مهد

 یشن ها ردو گنهرس.ینعی ( ف ) نابر ور

 بوتوم سراف يا زای مفلای (سف) نابرور

 ییرتگرزی ينعب (ص) تعاسوه دزناب ز و رب
 لاس ياهغور

 ندید يور شور. یتخب.( ساز رکییز ور

 تمایق نور ينعي ( فا ییما !میبز ود

 :نایعش هام مهدوناب نو( بض) کچز ورد
 تا ری يهش تو م

 لفاغو لهاک ينعي ( ف)پسخز ور
 یایعو دیاع ينعي ( ب) ریطبش پسخز ور
 دز دو و مینو,

 يناوج.يتعب. ( بل ) ریعشوخز و ر»

 رد مينن رکشا رب هک يتخات (بف) نوحر ور«
 یوحختییقت هفضو جن[ نواری

 نی نور ينعي ( ب) هایس زور.
 سعنو متامو دب ينعيب (بف ) هیس ز و رب
 مخاب ناپچ یيا زور ينعي ( ف) هش ملاعز ور,
 سم

 فکتعم یتعی (ف) تلرعزور
 و.لنج زور, .دیجعم ياز رسکب. (سف) راک زور :
 ت دم ينعيبو دپعو هنامز يس اف فاکب و.

 عیاضاتقورریع نی.( ف) ن دزبر اگزور
 ندرک

 یکم جاش تقو و رهج تب (ف)ربسراگز ور"
 لیخب نهینا,ذتزور ( ف) يراذتزور

 زر ينعي يسراف مجنپاب (ف) ششوکز ور.

 تلج .

 شخب نور (سق ) هرمزور



 تور 9۸

 ما هچنانچ دشاب ود دانعش یزنک برض ۳ 6 د ما ود

 م ولعم ي مایا ید هی ۵ هد رم هد ماود دنبخف ]ام

 اه و هب دی ز و هیفاصسا هعیش هی دبع و هی ولد ۵ ون

 ینمو دیعجآمو هبغال و هوس انخم هبس دان هبماما هدجس

 تسا۱ موکخم رمس اغت مد يكي ره نایب دیبصب

 نوتس کی مب هک هناخ مسکلا و مضل اب 0 فاو ر

 هنشاب ه ییشکر, ۵ هک هد رپو هناخ فقسو هتشاپ هنخ اس

 یا هب دین ا جتفل اب و رباو بش 1 واو دنا فقس زا

 پارفت هنول اپ یسر اغب |من7 و دمنکبف اص نآنجو بارم

 ۱ دنب وک

 نایسآ

 مد رس را دب انک ( ف) مشچ رظم ف اور

 ۶۵ د د

 ناکنهننک سوسفا ( فر یتاور

 غرم رتش هچب ( ع) لا ور
 هل یاهد اب( عر) نساور

 ,مضلاب و نامخسو ,ی ایاناد حنقپ ( تر ناور

 ۱ ,ناج ينعيپ

 ینناوحخ سدفل !حور یز اقبار وا وا تس هی

 ینادن هلودعم مود واواب (ف) ناوخ ن اور

 دنی رجب اش زا هل

 ۳ اکلاس ( ف) ی

 نایلوآ

 رب باو یخس درک لقن رسللای (ع) تیاور

 ۱ ندیشک
 شوحخ يوبب اه داپ (ع) حیا ور

 تشب را ( ف ) یکرت هاب وزر
 نیک هلیحو جم (تب ) یهاباور

 ددثم ( ف) ندرک يه ابور
 یبکرس عتقلاب (ع) ثور

 دور

 بت ی تب هک و ز وز ينعب مویضما و اب (ع)حور

 يه وک واگن ینعیب و را

 لمک مبجو نآ رقو تیح رو ناج مفلاب (ع) حور
 دنا یاک هتشرفز ح و ر هک دنا هفت و مالسلا هیلع
 بشر درٌمم هننونب یینرگید ناک هنشرف !رن اشیا هک

 ين ابر ملع ملعم و یناعم مهم هک تسا

 مو ر هدينازفا ینعب مفلاب ( ف) ازفا حور

 5 ً گه

 تسا 1
 9 ورس نآحور ز

 ) ) س  جا هلثم ( ف 5 1
 .ح در لیقو ي رپ و يمدآ مضا اب کا یلاحور

 یج و کی الم هکنانچ ین يب

 وبتنوخ ينعي (/|ف ) يناحير جور

 ينا ویح جور ینعی ( ف) یعبط جور
 .تسا برع تداع مضل اب ( ف ) ک دن حور

 هنیوکب دیلک ییآ نوش شوخ هک ره ره

 هبلع,لببا ربج رتم ينعب (ف) يسدقحور
 .مالسلا

 يسمع ز ا هب انک ریف و هلثم ( ف ) مرکمحور

 دنف اپ
 .ک وم رس یایم هک لک ينعب ( تل ) ترس سد خو ر

 هیانک خو ر و رس کرات ينعيب واکچ هچ دش ای هتننا هن

 هنی و ام دن زرف زاربتث یاب زب و مشیریا
 هو رعم یسیاف وا و و مضلاای ( ت ) بآ هور

 متس ي مدام مان و



 را :
 يس اف فاکب و زن نهی و د عتفل اب (ف) كتنر

 و تلاجدخ و تن امخ و هلبح و ف و رعم یفعم و

 لاحخ و « هی اف و يشوجخ و مر و مشح و يحخرس و لکش
 وعیام لدنا و م اک ی رجش ت ربع و یش و م و هایس هطقنو -

 يه وک زی و دوش لاصاح يراهبقو هیدزد زا هک يرمز.

 و مک اح ينعيب و دن ماد هان اقن نا رب هک يرتش و.

 5 وقو عن ي و تنه و بیع و بیصن و هصح و يلا و

 ۱ ناجو

 شو مو ثریس حذغل اپ (ف) نآد | ۲ لنر»

 یهرفن او

 و هیاين ین مد يه هکل7 (ف)ر وآ کن رب
 دهد بیرف ام مدرم»

 هش لج ینعب ( | ) هروآ كنر

 ما ينعي ( فر عیب ر گکنر.

 هکنا فوقوم يسراف فاکاب ( فرز رکنر.
 هتنا وخ غابص يراتب هنی ی اوع

 هرخنر

 :شورخ بارش یضب ( اض) نوللگزر ترا
 شورخ مشيرياو یشورفگنر يتعيب (ف ) سورختر
 « هحنیی رذو ر اکمو بات مشی وی

 يهايسو يكير ات ينعي ( ف )ر ابکزز هش کنر
 فوقوم. یسماب فاکاب ( فر شورفلنر ۱

 رگ مشبرب7 و شورف منی ب۲ ینکی-»

 ءایس ساهل ینعی ( ف ) متام لر.
 فاکرسکو,یوننولسوار متقب(ف ز) نایکنرل-

 ولاتفش نا تسا يعون یسرماق

 مزق سون ينعي ( ف ) ییئنر
 هیات زو رود م زاوآ یمن( ق
 ۱ ن دین س-
 يزيچپب میادو نتسیرلن هتسوهپ یبتعتفب ( ع) ونر

 هحنرکن»

 فوقوم يس اف فاائ اب عتفلاپ (فر ن رب

 آتی ( فر وراور

 0۳۷ اور

 ۶ هیبم "۳و میاد عثفل اب 0  تا وو]

 نایت زاوآو نادرک كتابو نهیلان (ع) یینز

 ۳ نقل ابو هج و یوم سعنخم . مضلاپ (ع)ور

 ندش كتتسفنو نهم" ي هنلب رب و نوزفا وی هیل اب

 و رادید هیلاو مشلابوزیاج عتقلاپ 1 اور

 بارمسررسکل ابو رظنم يد و
 اپ هک ینسرواه «دش

ناورو یناور عتقلاب ( ع) ج وز
 شقایرد ي

شیپراکرا سپ عتغب ( ع) حاور
 فلطم و بشات یی

 باتف ۲ لاوز زاو ماشات ییشیپ زاهن سپ زا بش

 پشات

 رد فلحخ هشو دم

 تباثو مکصم.

 حیج جتقلابو گرزج هرم مضلاب. ( ع) يساور
 را وتسا ياه هوک ينعي تسا هبس ارم

 یار و فک رهاظ يا ر حتفلاب (عر) سشاور

 وغاب نورد

 هنراذٌتب ار هوخ ر اوس هليرکشلا (ع) ضاا ور
 اوراچو بسا نادش تسم عتقلاپ (ِع) غ اور

 تنس فالح هک دنا يهورکن (ع) ضنا ور

 یب | يلع دته دیم لضف یاشیازا یضعب دنا تعاپچ

 هلا ا یضر فی هصرکب يبارب ار مالسلا هبلعبا اط ی آ

 هقرف ییکبس و تلث یلع يتما ف رثثس ییغا ل اقدهنع-

 يفو هتیجان اهنم * هحاو تکلاه اهنم نوعبسو انثا

 اوهو ه: دحاو الا مظعالا د وسالا ر افلا يف ملک هی اور

 لطاب رب. ه ورک ود داتفش اما تغاپجلا تنسا | لها

 وهبقفار يماسا ییذب دنا هو رف شیت لصا رد دنا

 ه و مثرهو هیجرمو هبیهجو هب ر دقو هی ربجو هیجر اخ

 يدام شش نوچ هنا»ه یش هو مث هدز او۵ شش سرا



 یی 0۳٩

 خ ایت ین اچ هنز اب( ز عمر

 هیقب ییتهتقب و یتسیرگن کبسعتفل اب (ع) قمر

 افرعض حوتغم میم دی دشت و مشلابو دتیسوگهلکو ناج ۰

 نا وث ان و

 ناهمینجونهیز را یتعنفب (ع) ناقمر

 رکشل لبخ و هلک یتعتغب ( بف ) کسر

 درج شیور * ر اهز یوم عتفلاب (ف) ناکمرب

 ناکم رب هچ مغ هرمجل نوچ * هد دپان تسنانچ شی ر
 هی ای

 یجنعتخب ون حرسو» ایست مضلاب ( فر هکمز

 نراید ام پسا

 روعبز | ي معب مانو تی ر میم نوکسب ( ع) لسر

 یتخاب ای وب يفعيب و هدف و معم ملع جان و ض ورع"
 کل هنا نامابو ندبود هو ز و

 ۱ ماش رد تسی مش مان (تق ) هلمر"
 نزدکل ياو ياچ عتقلاب (ع) حومرب

 تشذگ هکزمر عج ( ع) ز ومر

 نذّرک تماقا ژ ن د انسیا یبتیضی )عر ک ومر

 انحو هد ا> ماتسششنآ دکايزف متقلاب (ف) همر. ۰

 نا دنیس وگو ناپسا هلک زیناو هریوُل ییورپ و ن رپ
 رکشلم ایسب لصممد همان هاش مدو نازبو ناشیم و

 حتفلا و رسکلابو هنک سم دی دشنلاو مضل اب وع هم هاپسوب

 نا وختسا ندش ه هیسوب و هدمس وب ناوختس |

 هنارمتو ندرکهداینو شحا دناعتفلاب (ع) یمر

 گمزب ربا دی هشقل ابو درک تیوتو نتخا

 ناراب

 زیت تیاغبعتفلاب (ع) ضیمر

 نایسی رو« هنزیو و «دیشوپ یا وغتسا.( ع) میز

 هدک ياه ماقت

 لیتر دشر تیحزو تفشم متلب( هف ) نر

 ِك 2 فنر

 نتنک ین تق و ند ن هش هتق مک یاب ن يب رعم ۵

 مشحخ ينعيب و

 صضرم زا هی انک ( فر) کیر ابجد ر
 هش اب تقد

 « دش مرن مکش ( ف ) نجدر

 (ف) روجنز

 2و

 رایبب ظفاحم عنفلاب .(ف) راادر ودصنر
 9 مداخو

 هدززآ۲ ينعب (ف) هدر

 هوا هخ و ضی رم عنقلاب

 دش شوخان ينعي ( فر ن دیجنر

 نارودندوبرود و ندش تسس عتفلاپ ( ع) نر

 تسیعض وم رسکل اپ و هنی اهن می هکن انچ ُف هکی زا

 ر وپ اشینب تسی ههحان و ناسا رضپ

 يكردززاوآ راگنا هکيركنم مسکلاب (ف) هنر

 رکنم و دنک تسا رفیددوخ راک هکن ۲و لج ز اهن هشاب.

 دوخ رهاظب هکن"۲ لبق و سولپاچ و هننف و کرصتم و
 يب رعر ۵ وسا رخ عتغل اب و دراد تمالم ر هاو,

 هوع تخر د يضعب و يوبشوخ و بوخ و کاپ تحخر ۵

 هزیر ی درک« دنر تقو بوچ زا هچنا و دنیوگ ا ر
 « دنما رخ و ندرک هدنریرما و هدننکهدنر و

 يرانرد ورت هایس تس وب عتفلای (ف) 0
 « ین م

 عاب و فوقوم فضاکاب (ف) ری ک اخ دنر
 ید فیاق ها هقیق د هک باصصا نآآ یفعی يس راخ

 ِ د ,اذلن ورف

 عرش زا هک يسک (ف) , دیر ۵ له ۵ هنر
 هشاب هفف ر ی و ربپ

 نآ

 ین! رحص کشم هیب حنفلاپ )ع) ینر



 د
 ام و 2

 هلثم ( ب ) يركر

 5 ابج ید هشتو حتفل اپ ) بخر),ن کوب

 هودن ارمغز | هتسه 7 هتسه7 حتفلاب (ف)دیکر
 یخ یضس

 یتشیوخای مرن مرنیب هنترا عتفل اب .(بفقر تر بکوو

 ی

 تس اه دن هر ينعيب و دو ب زبچ

 تب 3 کیم, و. موس او هم د رخ ) ع) نرو

 نا دنپس وک يتعي هم ر رصتخم عتفلاب ( ع) مر
 اربز مچن درو[ ح الهحیممم حققب یبرعر ۵و 0 امنیپا ناب و

 وبعفص و هناخ درک تمرم مضل ابو مزگزیثو ندر وگو

 يوم ورایسپ لام رسکل اب و هشاب .هتسکش تیان هئار

 ناهد نوریب و نور هناتشوگو میر فقخم و راه

 ند اتسیا عتفل اب (ع) امو
 شح دنا

 زین ور اد :هزین دی دشننزو صققل اب 6 وع )و
 تذ

 لباقم يتعيب حوتفم يار ودره اب (دن ) مراسو
 يل اب هچ ره يوّلم راهسب * هیام رف و مسخ رب ]رب و

 رم ام, لک راهم راخ اپ #

 د هم "۲ زین یپ ایپ و هتسومپ

 يکلمعم حوتفم لواب ( ع) ساسر

 ور یدش ريغتم و ندماز مضلاب ( ع) عامر

 ن هینارل و
 رس کر ات میم دب دشت و عتفل اب ( ع)هعامر

 کدنا يزمچ ( ع) فامر

 ينعيب و نآ دلم هی هشنلا و عنغب (ع) لاامو

 کیر
 رانا کی مشناب ( ع) هن ار
 حرم توت ای هیهشنلا عم يشلاب (ج) یتامر

 تر 0۳90
 1 ۵ رگ و

 یتخا هناربت رسکل اب )(ِغ) هیناسر

 هیدپان و تب اتل رطب» ندوتس عتفلای (ع) جمر
 هناشن ند رک

 هزین مضلاب ( ع) حمر

 زتسااخ امرسکی و غرم رتشا ار عتفب (ع) ۱ دسر
 میز ج و ورب ۲ و بلب و ين اپنب ع ر اشآ عزنقب )(ِع )رمز

 .ن د وین 5م ۱۳

 ۰ سه

 میم نوکسو يسرات "از وا,.عثغب ( بم ) كن ِ

 مد و نانلفا دورق "اج زا و ندبزغلو نادر دو ک

 ي وفعم و ي موص شزغل ينعيب تنه رد

 نوک کاخ مود -نوکس و مکی عتفب ( ع) نسسر

 کودناو یتخادنا کنس عتفل اب ( ع ) شمر

 منچ کلپ رد هک يخرس یمتعتقب و دنفسوآ ,ن دیرچ
 ده اپ

 سک ود نایم نداد .حلص ییتعنقب ( ع ) صمر
 تسر د و ن همنادرک لدب يلاعشوخب ار یسک يلاح دیو

 وکین و ار «هز تویعم ندا د يلبستو ار هتسکش ندزگ
 ییذرک

 4 هد م ٩ ر وتس مر دید 13

 ید باتف# امت یتفات تخس جتقلاب (ع) ضرر
 ی نا ندشکان تلع نود و نآآزج و یممزرو | تکی م

 تحع س "ام یر ه و ندشززیت و نادش هتخ وس لبق

 بر سو جد وه اوراجن نی مچ

 زا ی ات و ه دیشخن کیر و,هزی

 تسا يناي رب

 نآ رب یاب نوچ مرت لی ر حتقلاب ( عر) ءعاضمر
 ۵ ز وسپ دن

 موص هام ينعب بو رعم نیتعتغب ( ع) ن اضمر

 ۱ ند رک بیع عتفلاب ( ع) طمر

 نادر وخ ی دیش هیاخ (ع ) لعمر



۳ 
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 تکیکر .عیج ( ع) کار

 لها رب ذکنا و هش قیعض و تسس (ع) هک اکاز

 دیش ابن سرت وزا1م ناشیاودم | هد ثرمغ ۵ ودن

شن مه رپ 5 هوت تیر مغلاپ ( ع) ماکر
  هتس

 تسممت ] واوب ما انو نهجمارک عتفلاپ ( ع) 0

 ته یتشک مالسل | هیلع لوس تعصب 11

 نایلسم و تخا هنایممز رب ار وا تمضح محخا د وب

 ۵۸ رخ مرگ >م دوک ۷ (ِ  بی 4
 ت

 از وس.پسا و ناراوس رتش هز عفا ای یو هم

 یوم یتطقفی و ونا ز .مقل ابو هنشاب دز !هایز هک
 راهرنيوم و اهر و نر هاک مرش

 بکار حیچ یاراوس مشااب (ع) نایک

 یتسبرب یعون مسکلاب ووناز مضلای (ع) هبکرر
 هیرولالبح و بفورعم (ف) ناجکرو

 "ارش ایم و نآآ ينبب و د وک دن ارک منغلاپ ع) جکر

 دز یدمز مه حنقلاب و عرف اوت رسکل اپ ( ع) کر
 ۱ دنا ۵ رم و اکزیبق

 رم ندهناد رگ هنوز اب حتنب (ع) سکر

 رایسپ مدرم و سجن رسکلاب و ر درک

 نهز ياب و نادین ابنج ياب عتفلاب ( ع ) ضکر
 .پسا یتخیلن | رب يابو نداد تک رح وا  يزيچ

 غرم نادهن اینج لاب و شخاتا اب ند ز ياب وام

 ی دی ریم د

 دی وا

 راه ری يدن شن د رب اب (ع) مکر
 رب رب | ییتجنقر و

 ۳۹ ٍ هکر

 نامدو دو ي ریج یوق ابن اج مضل اب ( ع) نکر
 هنیجرا لجن و هن اخ لمخ و نا هناخ لص 1 يتغي

 < ول هن | رک زی و ,هق بح اص و ثت رنع بذح ۳ یفعب

 ينعيب و ف ارش او فی رش ينعهب و ولپب هن !رکو
 ز اوید هشوک و توق

 .هتس ا يه ا جرفت مان مشلاب (ف) هاب انکر

 وا*م انک رد ربکا هللا هرک «یشچ 0

 :امل د ۳ مت

 1 يرُک

 ۳۹ تنخسو کر ایر دما ( )رو هک ز

 ی ید اهنيسکرب « انْلو ن هر ر

 .دزضن کیر داج و دزب ر و دنپکعم اچیسمافر دو ندشند اتسا

 .یزيچ ,يوسب و یتفر م ی ۷ (ع) ن اوکر
 ند رک لیم

 .د رم حنقل ابو راوس مغا اب (ع) بوکر

 يراوس ياو ماچ یبتیضب ( ع) هنب وکر

 ,یتفرث مارآ و ندرک لیم یبتیضب (ع) حوکر
 ي رمچب

 یدحش

 .د دشرپ هساکينعب هدشولپم هساک عتفلاب ( ع) ۵ وکر

 :بانف و نآرهغو يننكو ه ایو ب7 یتقرکم 7 مضل ابو
 م زوارت داتسیا تسامو ساپود

  .دپج ریت وزا رمت هک يناک عنفل اب (ع) ضوکر

 ۳ وت يارب درک مخ تشب یجایضب (عر عوکر

 :درفشد شرممب نهرگ وتو ه تکنز
 تش نْل هک وک م ریقصت ( ع) کو کر

 نلاسو يزيچب ندرک لیم مفلاب ( ع) نوکر

 ..ی دش ههیم مآ و

 یتشکو هزوگو كگرزب نا اپ (بق) « وکر

 ۱ 2 رسکیو هم" ات ينعينب دب دموخ



 يتر

 تسا دامنم رادنفسا م ۵ هک زور منبزا تسذن زور

 و هننابسچ هناخ ماوید هس رب و نتیرب شجغور

 دنراذُت يلاخ تسا هناخ ردص هک مراچ راوید

 و يدومرف |یسلط ونب نوذیرف ۲ نور سرد دنیوگ

 نارد نایسیاف ال يتسب تاناومحو ماوش ماوس
 حهجو نودیرف"آ[ و فی مانب و د یا م اغب هنسب ون هعقر زوم

 یبزاو هنیوگ ار حوخ نودهبرف نایسراخهک هتنارپ

 يلع یوم الس هل دنسدون هعقر آر نایبرع بتپس

 ی

 سمزو یناوتانو يتنس ییتعتفی (ع) یتر

 مرند رویه

 امرخ دنلب یاهتخ,ه سکلاب ( ع) لجر

 شرع یی عتقناب ( اف ) لوا متر
 هننسه "و نداهندارب هداشل ياپ حتقل اپ ( ع )و یتر

 و تسپ یبمزو هنلب نیمز و هتسه" ۲و يکاسو ین
 و هناوم یاغا ی | مایردک هلکم بآ ها" مر دچوک

 تکذل وک غرهو ما دنا جا رخ

 عتفلاب ( ع).هیقرم

 کت مانعی و نوک شقن و یتشين عنقلاب (ع) نترب

 ند رگ

 یاس روح لس يآ ن د ايتب هل یزیچ ره (ع) ءوخر؛

 ندانسیا مضل ابو

 دتشتاف ی

 ای ينز حتقلابو شتشاد مشچ مضلاب ( عر) بوقر»

 ي وقت هک یننپ م هنچ هک ينزو دیر هچب ام وا هک يد رم.

 یی یضوعج دیاد رند رم

 تن ذل هک هقر لثم ( ع) دوقر

 تكتتو لد يمرن دیدشنلا عم رسکلاب (ع) هقرب

 يعضوم مان عثفل ابو ندرک محر و ی هش
 تسا

 تر هاب جناب عاقل اب ( ع )نوت

 مع ی ابلن و تار اهس حتفلاپ, ( ع ) تاببتر

 مارس ك

 نان هرانس تسا بکرم ظفاعتفلاب (ف) ن ۳

 نایساپو

) ف )ر ار نابیتر
ده اشم باب او را ةراع 

 » 

 هرایس هعبس ينعي ( ف ) مابتعه نابیتر

 نازهخ بو ران ابن و

 دنهن ورب نان هچنا ( ب) يدیقر

 ۱ دب وین هکوباک رنج
 قلطمو ایند نایسو لقع مک عتفلاب ( ع) عیقر

 نایس#

 فلاو شرع يفگب )ع / لوا ۵بتز

 فاقحثفو مقیورعس و نوسفا مضلاب ( ع) هبقر

 هللا يلص هانپ تلاسر ترضح رتخد ماناپ هیدشتو

 نادش لنت تفاقهحر دشت و رسکل ابو تسا ملاسو هملع

 تب ه زن هک یجمز رف حثغلابو نه نایرپمو يزيچ

 تسبرپشو درگ نارب ب7 هم تقو دش اب هو باب

 دننز روغن ر دو

 تا رف ر انکرب

 اب ار ثسد فاک هیدشنو عتفلاب ( ع) کر

 مال یسک زاخ یلورپ هر افک و ندرک لغ ید مه ند رب

 ي زمچرب تس هو يزهچرس رب يزهچ شخآ هناو ید رگ
 و رد رک حیج نز ایدو دون مولعم وا مجج ات. یما انم

 اپ وا يزهچ ها

 وب جت هنپ 7 اه ز ۶ 9 وبوب تشه و زد

 0 ی

 زا ضب ( ف) تشل نارل وت ب اجر

 زدم من دار

 تشل نآ / 3 ند رک دلیح و درک يرا و

 تسیا هلایب نت و يم هلامب (بف) يماب کر

 1 ينعي دشاب بفرطنَشاهل اخز زارب هکحرم را دولپز ارد

 ۱ ۱ جم

 بش ينجچب را د باک ,زسکی ( ب) 1 ب کر

 ؛درک ناهنپ لام عنفلاب و من یتعب ( ع) ناکر



 سر ۵۳۲

 5 ی هزلب 9 ينرزب و ي دل رسلل اب )ع) هنعذر

 هچنا و فیطا و يمرنو تاوپس رسکل اب ( ع) فنر

 ینتکب تحت اسرتعون حنفلاب و نر هک تلاعتسا نا دپ

 ۳ نشسجوار يسک ممنرارد و
 يوسب | ه ابم هک رتنش يوز

 یتعتقب و دو, هنسه"۳ ها مرد و هزیرگبیاصا ءناح

 دطسا وب سش دام ناتتسبرس ير ایهب و جن را یشناترپ

۵ 

 راب ينکيبو فبفر مو د حتف و مکی مدغب ( ع) اف ر

 هاثم (ع) هنقفر

 رخ حتفل ِ ع) لخر
 « نم ]رخ

 انو نثر ی اشکیما دو ندیم

2 

 هننشت رب هک ین ویپ ينعي فز يعم جنفل اب (ع) عونر

 ای هناا هنق اب هک هنکبین م ولعم يسک هک هنک ماحح

 نداد مارو هنا هنتخود

 الو متتستو هلو ندیچزب حد اب (عر هشوفر

 ن رب يب اب زمجب و

 ینقت ! دلت یبکسنل او کی رصتل اب ( ع) ضونر

 ند "د گرت زین و نتخادهناربو ار يزبچ نادنامو

 « دن رچ

 ینرادلن اف هی هشنب و مدفل اب ( ع] تبفوقس

 روس و مذَش ینق رذ مار 7 مسکلا و جتفل اب ( ع)هفر
 7 ند م و

 یداس"

 رسک وا ,عنقب (تبف )+ نیقار

 ان دعا

 (افررعم يا وا

 هش ای دنچ دفل نو هن هنب مونث مذ و هب ی

 کن خنک ار ربات هکشلاب درک هتنام

 یاوگرزبو دنلب عتفلاب (ع) عینزر
 « دمخ مد و ن همش مد عنفل ای ( ع) یخ

 تس د برچورفس ایو تس ود عقب (ع) فنر

 ن درگ "بر ,چ ینعپپ و يرتسب دن

 یو ارب هک شم وب هی دنتو  عثغپ (8) فر

 شا

 عتر ۱
 همان و نت ذغاکو لر زب تشپ تنسو فنسی وت

 كن ی ان و يک دون و يم الغ رسکیو ش ور و ن اوخ

 را دما تسیهایُک و مرن جم زو مرغ و

 سد رک بشکو ندرکيناک ,زاب مفلاب ( ع) هنتحاق ر

 یا وخاب باوخو رد باودت,د مفلاب (ع) هاقر
 هنری ياهسا لس ن 7 زا هک تسایهوُک عتفل اب و بش

 ی دش فیحا عتقلاب ( ع)هعاقر
 جز سوب رق سپ را هچنا مسکلاب ( ع) هفاقر

 شیرق دک يلامو هن هنی تحارج رب هک هچم اپ و ینن

 دن ۲ نربب ن اهج اح هتپجپ

 دشابکنت هکی زیچیهو كنت یانمضب ( ع) ف اقر

 ما ویش کنن یمن و

 ۲قعز واتحرسکلاب ( ع ) ناقر

 شفا راظتنا رسکلاب ( ع) نابقر
 ننشادیشچ رسکلاوو هنب ند رگ ییتعنفب ( ع) هبتر
 هن دنب روتس در مبهک یناپسیر هیدشت مضب و

 از اک تسا یهوگو ندرک باوخ تقلب( ) دار
 :هنسرتو د یمن رب اما یکنتس

 یتسجرب يداشرا یبتعتقب (ع) نآدقر

 بارش دیشحر دو «هنشخر ه عنفلاب (ع ) فا رقر

 بآ شل یو پ7۲ ی دین ابنج عتفل اب ( ع) هقرفر

 مجرب
 ینقوک يابو ی هیبوک ياپ حذقب ( ع ۱ صتر

 ی ما بر ول نفر
 ۱ ولپبب ول

 ودایس ياه شقتبندش شقنم مشلاب ( ع) ظفر
 هرس

 هنتسیون همان نارب هک قغاک هراپ مضل اب ( ع ) یاسر

 جن رطش طاسبو هماج طراپو

 نبآ يکي ) فر نوین هینلی هعتر

 یممز ياعب ( ب ) اربغهعقر

 2 ۳۳ تساارا تو به ( ف) م دکه عقر



 س 7
 خارف و تیعن ی هش ر ایسب شتعتفب (ع ) هغرو

 زا يع ون هیجعم "از و ار متفب ( ف) هرغر

 ي هوزث او یدوکین و نهملام عقل اب (ع) شعر

 تیعن و تک رب و

 ات لک و ریپخ نادر و۲ مهارف متفلاب (ع) کغ رو

 ضیح ارن 7 هک تسا يهايکن مضلاب (ع) لغر

 رو ام ریش نآزج و هلاغزب ندروخ عتفلاب و دنیوک

 .حنش اپ ه درک اه مکن ی

 ۵ وا 7 لک اخب و نهش مو یو رو (عر ماقا

 ينعپب و يراوخ و _یتشا.دهاگنن مدقو ندش
 .دض و سک ان

 ید دز ته نی

 مس ی درک

 ۱۳ ای ی ی

 » هنه د ریش هدام ناوبح و

 رب هنپسوک مود مضو مکی چنفب (ع) .لوغر

 د. ری هتسن ا.د تیینغ | م زبچ هیه هکن "۲ و هرا وخ

 ,صبرجو ی هینآ درگتبغ رم يزيچب حنلغب (ع) بیغر

 ندش راپسب و ی دش مکش خا رف مضل اب و

 .ح ارف و م ایسب یناگدن ز عتفلاب ( ع ) دیعرب
 ریطس نان صرق عتفلاب ( ع ) ییغر

 مصوب یدروعیایسب اف دیدشتو عتفلاب (ع) برا
 ندهشحخ ر دو يسک ن درک يلو کین و ب بل يا, انکی

 نارتفاو همر هلکوار لای خرم ندرتدکو ضیکمو يزبچ كتر

 نز نداد

 ان هتشاد ی و ممب ترایع ,اوید رد هچذا و کر زب

 ودنویب و ندوین.بف اغتا شکل اب ( ع) ءافر

 يک ما و زاس و نداد مامآ دیار جتقلاب و نو ور

 0۳۱ عنر+

 در وآ هالتمرشپ ه دور د تشک حتفب (ع) عانر
 انادزا هشوحخیهش« دن و ط وطخ سانجا زا تسبطخ و

 نانزاک يزيچ عقل ابو هدینلب مغب ( ع) هعافر
 زاوآ دنلیو ي هنلبو هنی این هیرف ات دن دنب یبرسیب

 تسیدرم مان رسکل ابو نه

 مت )هاب ( ع) هنافر

 ندشش شیع خارفوناس7ت حتقلاب ( ع) تهاخر

 هلثم ( ع) ههافر
 تشذل هک تهافر لثم ( ع) تیهافر

 تفزر متقب و فورعم حتفب ( ف) تر

 .نکسو تشز یخسو عایج ییتعاقب (ع) ثفر

 ۰ ندرت عایج,۵ نانز اب

 هاو یدا هر ابو کا یا :( ع) در
 ندرک باوخولرزب

 هباين ارت اهط اسیو امشل ! اب حققل اب )ع) ؛فرفر

 بفارطاو .دیبخ هچبرذوزپس يام اجو

 لوسر ترضج هکیتخت و سا ء دم و

 هرفم درز

 ه درب يل اعن هنوا دخ ترشعی هتسشنج ارعم بشپ مع

 ناب هک کلببو ند روخو ,یتق و حتقل اب ( ع) نفر

 ۱ ء دم" زین مشل ایو 0 کاج

 تم متن هکیزیچو هشمبر ام حتفل اب (ع)اشف ر
 در اربولکزا

 .یتفاذت ام ب ؛ ییکسنل او یيیرعتت ای (ع) ضنر

 اهورگو ندیرچامنت و نجش هدنگارپ ب نینیفبو رونس
 ,کدنا بو هبن اب« دن هتشخگ ییمز رب هک هدنکارپ

 هدک شوم ارف دوز اویزپچ هکنا مشلاب (ع) هضف رز

 هننامم يم ز ابو درهم اریزیچ هکناو
 لاح و یدرک کیدزنو ششادرب حتقلاب ( ع) عنر

 ند ور دو ن دوک هیلک مشن ابو تفت مکاج,شیپ هصقو

 ءاش د اببو ییدین !هرک کی دون ی 0 ن اعنز
 ندیناسم دو هصق و لاح مکاحو



 یعر 0

 هنزی و۲

 و يب مد يپ اس رب ن هیبلنخر د حل اب (عر

 ندوک ما مآ يب

 و اوآ درب ا ندرکزاوآو ربازاوآعنتلاب (ع) دخر

 مراد دشوکمنو هتس ام و دنا ریه ام میراعک سا هد

 تسا يدرص مان رنو ند وین هی همنو دین اس مثو

 دوب ينم فتناخ هک

 ما دنا د دنعمرابی م یآوجرسکل اب ( ع) 3 أ رعر

 اشخمد و یهجن ابو ار وه ره عنغب (ع) هعرعر

 ندجت

 هاع و .ندناشفا وندیورل عنقلاب (ع ) سعر

 فعض و یک دنام نآ نق م هنسه۳

 م (ف) شعز

 هی ن وزمب ی دز | هچنا ( ف) ز وئسنم شعر

 ش زرل خنقلاب ( ع) هشعز

 و دوی و ین همبمج ورد مت مک ختفلاپ )حر ضعز

 یاد تکرح

 قد ام ينیب زا" ندم7 رج نوش جتقلاب (غ) تقعر

 و هناخ م هب دم ید و پسا نهش شیپ و نتشذک

 نوت ناهش نو

 و هول يتبي و ندز هزین تخس عتفلاپ (ع) لغر

 دنیسوک « هیرب شون زا هم ایوتسا ععشوم و درد هم اجت

 میاس يذب زا تس ا هلجبق

 بافق" و نفر ورف هطوفنممیغ یبعب حنگل اب ) عر معز

 نم دتیس وک ينبب ز ۱ ب۲ و دم 1 ه دش اشم ار

 یتعتغب (ع) نغر

 ] ريزبج پانف 7 همث اد تشس ید نوکسپ و ك ۵ وین

 یار ۵ وحخ و یهش فرحا

 ار يسک بانق"۲ یداذ رس ه مد و ینخاس شومبو

 ثسس ينزو ارا شیوخو اغیح حتفلاب ( ع) انعر

 ۹ ۰ ۰ كر ی .

 :هتسا حم7 مه اببز و ز اس يسر افر دو تسی ات مانو

 رد تسیاهراتس ( ف ) طب رب بحاص يانعر

 هنن اوخ هرهز امن برع نایس"[ مویس

 ین اد ان زا یتشکرب کین تکرح هم رپب ( ع)وعر
  ۳و و دوخ ی هم و

 یادانو ندق  یتشبوخ مفلاج ( ع) فن وع رز

 يتسسو يل ولو تنیزو

 مشچ و ندینارچ و نهیرچ حتفلاب ( ع) یعر
۳ 

 درچ ار نآر وقس هک يه ایل رسلل اپ و يزمچب ینشاد

کشم واک ( ع) مایحلا يعر
 ت

 نان ایش مضل اب ( ع) نایعر

 نآپسا دیطق يتفلاب ( ع ) لیعر

 !ونآ رتش یوچ تسر يهايت ( ع) لبیال | لیعر
 رز

 .غوما ففخم مضل اب ۳۵و

 ندرل و اوآ مضلاب (ع) عاغر
 ر اقفک و عیم

 من بم ز و ن درک تبغر عتفل اب (ع) باغر

 يتشز او آ و رقش

 اهدا ایر نلاعر

 کاخ و يفيب ب7 معقاب و ها عقل اب (ع) مار
 زجم ۲ تبار

 مایسبياهام ر اهسب ي اهاطع ختفلاب ( ع) بباغر

 بوغ مم ياه زیج و

  ییتعنغب و مشلاب ود روآ ده ز عتغلاب (ع) بغر

 ندروع ر ابسب و نهرک زا و ندوین شهاوح

 ندوین شهاوخ حذفلاب (ع) تبغر

 هاثم (ع) هنبغر

 در و عضلاب ( عر) تغر

 ناتسپ هب تسايکر مدد حتفو مکی مضب (ع) اشغر

 هب 7 وز ا ریش هک



 ۱ لر ۱
 دوش هنفوک ي ابریز هک هزدر 9 )ِع) ضارضر»

 ناراف دروخ ياه هرطق و و اتو )9

 تننوگرب نیز حتفلاب.( ع) هضارص رب

 یشسکش ار ودره عتقل اب ( عد) هدکرص رب

 و ناسف گنسب ندرگنغاد عتفلای ( ع) فضر"

 هدیشعت بسو یتخپیزیچ ر ندرتنایرب مر کنسپ

 هتناش وج نازی رهش دک

 نهنت بلاغ حنقطاب ( ع) وصر»
 نهش دونشخو يدونشح رسکلاب ( ع ) ن | هر

 تشب یزاخ مانو نر هی دئضیو

 تدشم-ینعپ ( « دک ن | وضر ۰

 زا هکدنهب ینسیاپ هب هشنل] ریفقلاپ ) ع) یض 3

 هوش دونشح رب و

 هنخوت امرخ یاه هثاد ( ع ) نصر

 عراوحخ ریش هکب ( ع) عیضر

 اریزیچ یا د ان دیقم مصلاب ) ۳ ۱ اظو

 ينس و. نقنو جم یعقلاب ( )هو
 ینفابمد:نا وقنوک

 و علیا یجرترضاط ینخزوو منشی(
 زبسد ای اطن نوکس

 نابز هزاتو ربش (ع) ناسللا بطر

 ناغفارا .اغوغن :زینو فپحا مشهلاب -( )رز رز

 درک

 ماج فود یفعیب ( فا هرآد نوت

 دراد

 لم, ملع کن[ میم دی هتتو ار حتفب (۶) لر
 هیق داو تسا هیقدا هد زود نو یم-مینو هناد

 فیعذناوجو مرنو تسس درمو دنیولار مرد لپچ

 هنف کن توق شنا وختسا هکنآ"۲ و ع ولیب یی درتن

 هشاپ

 لر زب هلابیو هنايمپ ينعي. ( ف ) ن ارت لطر

 ناماوخیم ينعب (ف) ن اشک لطا

 6۳۹ ثعر

 ندرکياکنو یتخادنا لرد عتفاب (ع) مطر
 نا رتو يرت یمتعتفب (ع) تبوط ر
 نزد تند مود مض و مت عنغب (ع) موطر

 ما هنآ خارخ

 کزانو هزاتورت حتفلب ( ع) بیبط ر
 اطقن لکتت يمرچ تسا.يزيچ عتفلاب (ع) انیظر

 / 1 هش اپ هدشاد سدع لثم

 نایکاحو ی ابقت رسکلاب 02 ( ياعر

 یانایهاکتن و نایش مضلاب ( ع) ياعر

 سو رخ بغبغ ورس جاتو شوگخنغلاب ( ع) تاعر

 تسا يه ام ع ونک یی یمن او عثفل اب ) ع) هاعر

 هتتاپ ماد, درلح ماد ام ۵ ز رلیم ۲ نیک هم او وا حر

 و دوش نآزموآ يوز اب و تسد هبوشپ | منآ۲ دک مشو

 يوکخ ر امسب م در

 لم رسکل اب .( عر هن داعر

 یر )4 ارب و يتسار ینکی4 *( ِع ( اعر

 ندیزرلیتعذقب ( ع) شاعر

 سکان و هی د ون مدرم مسکلاب ) ِح  ع 0

 نبی یتیب رادک

 زارد ياشخ رذو اننعاپچ رسکا اب (ع) ناعژ

 ۱ ام رخ

 ناک دوش دزشاد هکنتو نام رکعم ) عر اب اعر

 تبع را ساپو یناتساپ سکلاب (ع) تیاعز

 راپمو نهمناسرذ و ندیسرت نبنعاتب (ع) بعر

 لد هب و فبعض مومسو مکی مخآ اپ ) حچ ,بوبعز

 الاپ یناپنز و
 دوه زا هک یسٌگنر فوس مشپ علفلاب ( ع) تعر 2 2 ۲ دا كس



 کصز 0۳۸

 فح ل اطب يفگب ۵ وا ي اس ر اکات,

 هافم (ع) و وشز
 ناراب دروخ ياه هرطق عنقلاب ( ع) هشر

 یو يثر
 تشذگ هک شرب لثم ( ع) حمشر
 هارو هدتیاهن تنار « ار عتفلاب ( ع) دیشر

 دش رم ينعيبو یلاعتی رم اه يايسازبنو تساو

 دیجعم ییتت مویسو .دوا سکی ( ف ] بشر

 بوچ هک يمرگ زیربتو فارع نابزبو تسا يم رک
 ناتیوک روح !موا "نامایوح لف ا و د موحخ [م

 ما هن | ایزو هفوکین عتفلای ( ع) تکیشر

 نشز وآرزبر د لغت هب یشنلا عم عتغل اب (ع ) صز

 ندیناپسچ مشربو ندر روتس ازین وند روآ راوتساو

 بارش ی هيشوجو

 ندش مکعمو راوتسا )ع ) هن اصر

 هطسوو هب ایسدنابم نیتعتفی. ( ع) بصر
 هاب ینعیبو نایساپو ناب ءاگنیمتهتغب.( ع) هصر

 ایکح هازگدص تفه هرتوبچو هنلبو ار اب-لوا و کهن

 هنذوب هتخاس .تسار کلف رارسا یتسناد تپجب

۵ 
 مجنم و موجن ییناوق عفاو ) فر تب دصر

 دوجن مکذ اس هصراچز اوا ریع هک بح اصو لاح لماک

 راد هار ییتتفب. ( ف ) یل ددصر

 جاب 1 یتعی(دف) عاک دصر

 جا شوت هتنک رظنو شاد مشچ یفکیب و

 یتشا د حیمآ ياج زین و ها

 ایند ینعی ییتعنخب ( ف ) ره قاب اک تنض ۳

 یمدبا افو اند ينعي ((سف) یکاخهک دصر

 هزون ید رب زد ماهثو يزمچب" هبسفچ*( ع) نر

 سیگنا سلم ياه هچیزمن و

 ياپو یتسومب ضسب یخس عتفلاب ( ع) کصر

 راوازسو ند اهن گنسرب کنسو ن دانید نا رسرپ

 مصر"
 . و نت

 یینتخنفب و وئاز رس ناوختسا عتفلاب ) ع ( دعصر

 یشاپ ۶ هش 5 دمیسج رس رپ 1 ي انس

 ونندد+ مانع دو, ند رک" مایت عتقلاب ( ع ) یصر

 يزبج تحادشب هم بلاع

 . تخس یمز هط وقنم رج داصب ( ع) هصا وصر

 چرخ كن نز مود ضو مکب عنقب (ع) فوصر

 يزبچب و دنراد مشچ عنغل اب )(ِع ۱ ییصر

 ریتت سکلاو عتغلابو يزيچب نهوپسچ ( ع) جیبمر

 دچب ندیم

 یکنسو ین دشرآوازسو کب ال عنفل اب ) ) یبصر

 و یتشاذن اپرباپو هناج يابد, یداپنرکد مهرب

 ریش وهنشلپ 3 ییج رکید مش رپ ۳ التس یجنعخعب

 هحش ه دین اشوج کس

 ان هردو يسکرب نایرپموراوتس) (ع) ییصر

 ملا بحاصو

 دروخ و شوک هیدشنلا عم عتفلاب.( ع) ضر

 ؛د رکدرم

 يخا رف و ه دب دنسپد رم و يد ونشوخ حتفلاب 1  اضر

 هنشغ مش هشرد امرخون درک هزیر هزیر یفعی

 مرد دایو شیع

 کشم ياه هزیرو ینهد ب۲ مفلاب ( ع) باضر

 ربدک منبنو لسع فلورکشو كرتتو فری ياهچرابو
 یشاب تخرد

 ِ هربرو هد درمودروخ عتفلاب ( ع) ضاضر
 یزیجچ

 مت 7 0  0

 ۶ تیر روت دل اند ر ۵. هک رپ رسکل اب 1 عر فایر ۱

 شاد

 هننراوید ابنب ژد»ک اتس رسکلاب (عر) ماضر

 یهذ ب" ندیکم حتهلاپ ( ع) بضر



 ۹4 دیبا

 ن داش رق

 رثث یلق ر يتع ون حنخل اپ (ع۱ میسر

 ورکاحن] نا اپ دی يا اعم مققل اب( ع) شو
 هننسدود هنق اسیرهزو وز ایی ما ياف رد خققلاب وآ "وب چ
 » امس تسیام مخ قین و هننک زا رق هکبنق و

 ل ز انم زا تسیل زنم و یس ر رسکل اپ (ع) عاشرز

 ءاچس ر هیبو همب وش ۲ نینجتفب و عقل اب و ریق

 کالاچو ءدنی این تسار ار تقلب ( م) هه اشر
 !راپ مو دیر اب متفلاب ( ع) شاشر

 دش اب : دیکچ يزیچ مد هک یار ابو کش اب نوخ و

 بن ار ای دم وخ ي اه ب رطق عتفلاپ ( عر) هشاش رو

 ید رپ دنا دا و
 هشدق وکین متفب (ع) هف اشر
 و کاخ و هرنءيجعم یش اب قتفلاب (ف) تشر

 ورذ مه زا هک يزيچ و نازج و هینپ نهیسب مرسلت اپ

 درب نداتفا بی رق هک يزآ و ید ود زیر

 هاتم سهل اب (ت ) یتش و

 یم اعطریتو مات و ف ورعم سکلاب ( ف ) هننش ز

 ي# م و د دن زب ثیبفاب يکب تسعوف ود رب 7 و تسا

 تهیق

 هدیسر, انرتخد هک تساين ایسیم (هل) بنهمنش ر

 ی وسفآ

 ک دبجتب تن هی اب اقنت هللا یر

 ناریو پت بح اص هصقب دسب , بچ تس هپ

 وب دن هنپ « دنا وخ

 * ربک هرک دیه پت هتش منوچ * ریچن موچ نخس د وب

 تس زن اره هتسر او ملاظ ي وک
 ه تسرف ضی ( ف ) نه رکز ار ههتشر
 راک مد د دا

 لوطوکاصضراميتعي ( فا ک احض هتش ر
 تادم

 فیطل تی اغپ تسیپ

 .هتکش رسعب

 ره يراسکاشوييو مک اخ متفلاب (ض) ينش زر
 صق م# دیوگیانن درو کاخ ينعب تشرب بوسنم و۵

۳ 

 7 یتش ,هبام و

 يوعو ی هش تشوگ ک دنا عتفلاب (ع) حشر

 نا دیشخپ و ب 7:یاجی وا رثو ندرت

 دکچ ياجبودنک شوارت ياج زا بآ (ع) هحش ر
 هه اجرب اب دشت ایم و یورخم مایا رک دم ۲ هرطق و
 هشاب هد اقخا ید

 تسار ها ود هشدارب یمتعنف و مقل اب ( ع) یر
 يک الاچ و يك ری من ین و نتف کام و» هنی ای

 بس هبقب ییتعنقب وودیکم عنغل اب ( ع) کیش ر

 دکیب یه دیار, نارتش و هاب « دن ام ض وح مد

 رسکلابو نتخا دنا نآزجو ریتعتغل اب (ع) کشر

 تا ی متزآ يعونو يز | هن آری

 مار ت .هوق نازاریت هک وکیذ نایک

 مدزک مضل اب و تریغ عتفلاب ( ف) تو

 و مورق و حورجو زا هچناو شین مضت رسکل ابو

 هد انتسیا تسار ينعيب و ه در و آزین يک دملورن ينع و

 تسایمرکو شیر کری یصضش و

 هکانکشر ینعی يسراف فاکرسکب ( ف) نشر
 روجتو 5 هن رب کشم و

 ها یم مرد هلث در اه عرش

 ندیشویو هیارب نممز زا هام یملوا نینصتغپ و

 ینفر ار ابیزو نآب
 راوخ بوچ مر عقغا اپ ( 4  رییشز

 نیرو سراف ءام مه دچهزور حتفلاب (ع) نشر
 نتفر ندروخ يسورع ماعط ههناوخ ان و ین کیو
 کا و بآي دیکچو نآ لثمو هس اکر د کس ند رب مسو

 اک حنا نار اید نآ جو نوخ و

 یتخد رالام هیس نونوار حتفب ( ف ) هاونشر

 نقش صب محو ماعط

 ی 3م مانو ناب



 چیست 9۳

 19 تشذآ هکزيح اتسو ٍلثم (بب) ربطنس ز

 چلج يس باف,تخاک ایفل اب ( تض )راک ر
 رز , »۶ هنیاب ي زو مت و » هنیاب

 نصالخ متفل ای (بف) یک زر انیبسب

 لقیهت و "یتلیپا روا بورعممصب ( بف) مس و
 .هتشاد لهپ داتشه موز هک هنب وک

 ۹ مان (ب) قامت ۵ مس ار

 . . هنک يتسد شهب ید روخ مه

 ی

 :یدیسی مارسکل اب و ندیور
 ۱ ادتناپ لماللتس ی تام یاب( هنق )ضی

 تاد وجومو ی ایمد7 ينعي (فا) تاخ هنر

 تلف ينعي مفلاپ ( بر ممنسر

 ی الج و باطخو ا ولجو ناث مظلاب (ف) یر

 ثغا رفاو هی ارضخ ام و يزور و ثیعن و تن ای

 لک هناو اه زپ رکن یتشکرت عقل اب (ع) خار

 قو نا سل و یاتکنس و یر دیشخپ

 دش اب مال تب فدک ریپ ينز عتفل اب( ع) اما زن

 دزس و دبی ز ينهبپ (ف) دسر

 برق" اج ینعی (اسف ):اشنغا نا لات و
 رد تس !,یتلع نیتعنغب و دنماد ره (ع) عیینر

 تس د هنومپ یبنیضب و مضلاب دوش | هیب مشچ كلپ

 رتقش ي اب تسد ينسس و ي اپو تسلد مطو

 و تس د عاق هنی مود نوکس وب نیتيضب (ع) نر
 رتشياب تس د يتسس یبتقعتفب و فاسرس و هع اس رس

 نفر وای دتب ای راتف م حقفلاب ( ع) فیبر

 ها رب هاقه نتفر نیتستفب(ع) نر افتر

 ي وه حقفل اب ولوس, عج یبتیضب ( ع) لسر

 رج و یش وخ و يم رن رسکل اب و هشاب هنشه و رخ هک
 ن 7 زج و دنپسول و رتش زا هک ين هروخ

 ناب نیمز ,هو سم و ناشنآ حنا (ع) مسر

 «نیاضن اهن جناب یدک ناب د مرذچ درک
 دون ی افق توق مرز غجمز رب هدام رتش یتننا ذُ ياه

 تا

 ارگ تاب جت و درب هن اضنو ارتش ون و
 سر مه .۵ وب تینبپ هک يتد ابع | رکرش ناکلاس
 ۷ 6 ی م.ز )۸ ب

 ياد: ۳۳9 | ا ج۷ هچ هقن رز

 سس الت( [سییز

 9 ی جمجج ن رنج يس رب رسکب

 ۳ رد )زین

 هنود اش

1 
 تب

 ایم ما ينعب ( ف) دا وئسر

 ی ؛ ( ف) بوسر
 ۰ روت

 راوتسا ياجرب يابورآوتسا عتفلاب ("ع) روس ر
 . ْیتفر و «یضج اب" ی

 م یه نآ ماب يرق
 يعلو نداتسر و رجیخج# ۱

 ات واز * هتتس رو ها ۷
 ءدبش رو نآهنز

 و در تد ۳
 نآ رزجورعش رد ندریشاروا

 و دش غل اب يتعيب و تقورعم ( ف) دیسر
  «هبتس رویم شنی و هکن انچ تشک هنضپ

 :هومم و غل ابدرم و نو خذغلاب ( ف ) ی دسر

 : يلاعت 2 دیش ترک و خب

 هوم راوتسا و تیاث يزيچ ( ع) سیسر
 یتس وذ يا دنیا و انا ه و کری

 .!یشخادنا ريت رد فک نآ و يرب همان ۱۳ لیزر

 .ماغیب و هش اب یسک ای فف 1 وَم واگیرش نا رج و



 بز ر
 مززاع ناببو مياقو تباثو شاعیبو راکیپو هی
 .هفزج ياجو اغد و مزیه

 کنج یاج يلعي ( ف) یانمزر
 زا تسا مهد زاینور مان ( فر ریئم زر
 يکلم ياپهام

 تار رو یکی و ج هسب صرز همت را
 نآ .زچ و هماج هنضت و هچفیاو يکنتو هارو

 يرهچ رب و هشاب هتسب شرس ودره هک ينسمو

 هداممقش زا و7 و دعز تخس زاو7 یمتعتفی و :دنف ۲

 هحب شیپ

 7 ایم هک دنا اچ جت (ع) ندر
 ننآ يکبسوینارذ اتيزیچنتق رگ تسدب و هاتسا دناوق

 اکو یاب دوش مک
 هدننک گن, ينعي ( فر ه دنزر

 ير اوخر اهسب عتفلاب ( ف) زر
 ه۵ یاذکاس یقعی اتسر يتعيب ( بف) قامزر

 هنر ارن۲ و بانط حوتفم يفاثو لواب ( ف ) هر

 یهنصتخب و هنیوک بلعلا بنعیب رع رد و هنبوگزین

 ييکحم تیاغم ۶۳5 ام

/«ِِ 

 ودر هک هنر يس راف يازو حتقب ( فر هرار

 هک هقلح و دننْلف | یربچ ورب هشاپ هتسپ یاجب شرس

 هرمن و هننک نار دار لفق و دش اب ر درانس |

 تبیبصم ای یی هشغلا و قفل اپ ( ع) همیرر

 ندرک نر ينعب (ب) نهیزر

 :هرک كن ر ینعی (ف) دیزر
 اریزیچ ناي هک تسیه ایکف عتفلاب ( ف )ربزر

 ءابت دماج ينعب ( ع) لیزر

 هدن رد ربش درک تنای حتفلاب,( ع») مدل را

 شوب نآ ول و هدیمر7 عتفلاب (ب ) نبرزرب

 دز 4

 یو تیز

 را وتساو هیام نارلو نازک يزيجو

 ندرگیالصا دی هشتلا عمو کأنس عتقفلاب ( ع) سر
 تیاکح و وب

 هش اپ ند روح رپ

 من بره عقاب پس رسکلاب (ع)اسر
 میق كز 3

 ۱ رک برفی یناپسدبر رسگلاب (ع ) غ اس

 دتنیوک لک تسد شدنش هک رازغمم رد

 تسد ماچ ينعي ,وقس مياوگرسکل اب ( ع) ل بس ز

 ۱ رتش ياب و

 ما تل و رام اعیپرشکل ی اسر

 هلثم ( ع) هل اسر

 هنیچدک ی له مان هیدشت و عقاب ع) ۰ اور

 مو مار شاقن مان جن و دوپ .دنخ ی  دنکس

 ,سوسنا و ترسج نونوام عقب ) تق) یر این زر

 پیانو اهیانکحتفب ( ع) لیاسر

 هدامآرنش عتفلاب و ندبسرت مقلاب ( ع) بسر

 ییتشآ شتعنغب و کی اب ناکیب ورغا

 و هنناهرو فای صالح يفي عقلی (ف) تسیر
 ناویتاو هکفص و رتبلد و هک ور عن اب و کاح د رک

 * نسوسو ورس فش اب هک ات هشیپه * نیو ی رتنف

 ,نل.يپسق و ۰# تس زر يکب "ره « هیت رب ن
 ا هی تعارز و هاببک نارد هک یبمز ول اخ

 انس هب

 دوم
 . د

 زا فنیوکت ام, تمایف عضلای (اف) رخ انس ر
 7 نه ی تسا فقعم رسکل اپ يرخذ نيم بت

 جم ز زا ینساوج رب

 ینعیب عهز ناب مویبقم لو اب (ف ) هاتسر

 ۱ هقیظ و هبت ام

 و انس, .فنخم عنفل اب (فر)ر اشتر



 و ذر مس

 رلبدکیرپ حالس ینفول زاوآ و ندناشن مهربو

 زن اهمیت م نینکافی و

فم یناثو لو اب ( تگ ) وجن هر
 هدز يونب حوت

 ارث" هک تسا یمرک مان فورعمو او م وپقم: میج و

 هننناوخ کود

 ی دیر ابورف حتفلاب ( ع ۱ ۵ و در

 و۳ رد هعر ایسیزاهکمن رتش عتفلاب (ع) يادر
 هاش اب

 حالم ياياي مود:مسکو کیعتغب ( ع) تاب در

 وی زو.دساف يفعي د هشم

 منو یتفر هاب زبت یتعتقب ( ع) نایدر

 آق جو بسا ندهیود

 هنخادلو هدش هابتو ی اوضتس او دانتزغم (ع)ری در

 ي رگ ال زا

 کین ز دن | گتس عنفن اب (ع ) سیدر

 99۵۱۱ یقن اکیپ هکب نریک حال اب ۲8 عبدر

 شش اپ

 هراتس رهذو ملوض یرگخبد سپ عتفل اب (ع) یی هر

 ی ایضورع ج الطصا ردو عق او رسن دید زن تسیا

 هنر کم هتیعی دظفل همناق زر ادعب هکن

 ها جیب زا هیاانک ( هخ)"ناظرس في در

 دنگعم اج عذغل اب ( ع) مب در
 هدر هراب هم اججو

 ی وب قف فساف م ودرسکو مکی عتفب (ع) هی هر

 ن هیشوب را مایع وئو

یعضو مرت ناراب مضل 3 )ع) "قر
 ت

 سکانو نوبز و هبامورف ما ای .(ع). لار

 یر دن اشورف و مک ات ۱ را هل | دار

 ۱ ی ها ی

 هبروشو شث 7۲و ب۲ یهش اور عتغل اب ( ع) مهر

 بف رظ يرب زا بآ دن هنتخرو فرو

 دس اک مضل اپ (ع) مودر
 « هنوش ناو رو زب مملو رب

 زدچره رز!

 و
 ۰ یر لیتر

 نا ثورخ یبمز رب دماک هب هشنلا عم حنفل اب (عررر

 ند رب و رخ یممز رب مد و ن تباثیمزرد یزیچو

 وماوزر گنئر نوچ « دننک گنر عنفلاپ و دن هی احات

 وشنو غاب یفعیبو روکتناو درک گن رب

 روگنايم ينعي ( ف ) باآزر

 شورف جنرک دیجعم يازوهب هشت هب ( ف ) زازر
 ب وکیل اش هم انق متر دو

 تسا ااگزا ييسق عفل اب ( ی ) عازر

 ۰ ۰ نیو سمت مر)تیارز

 يلاعت یراب

 نآرزجع نویز و سلانو هیامورخ (ع) لازر

 رب (عا دلارر
 ید اتسیا اببو رتش هن ام یبمز رب مفل اب (2) مازر

 رسکل ابو یرغال تیاغ ما دبنج هليپج وب ناجگو يقش

 .مجیت زا هببلق ر هب

 غابو ثحخر دو» هننک هنر ينعي ( ع) نازر
 نرو ندیمآ 7 و هتسه7 حتفلاب (ع) هنازر

 یدشراب

یدش مزال عتفلابآ (ع) بزار
 هاگننو يريجب 

 یتشاد.

 نوش لاح هب و اوراچ.ن دانفا 2 عر حدر

 اب دن خت یک

 راوخ رایسب.يسراف يازب ( فر نر

 :۵زرآ
 29 سا هدف وک

شکل نداد يور, متقب .( ع) فزر
 و جو م

 دوم رس ی نایت نیاز ای موسیم

 .مکشل هفولع و جز ور ههنريکب ينعب ( ع) تاقرزر

 درخت عر مد ر
 نیم مب مفش و لار

 اد دنام

 . یلعیب و دعر و منش ند رک ناب یتچللپ و يرغال



 یحت

 نو مع( ) هشخر
 » نوت یشور شاپ (ف ) ندیشخ ر

 ی یناس7 و يروتس د مبل اب (ع ) تصخر

 عنفلاب و تلوپسو داد ی روتسد (ع) هصخر
 ۱ مادنا کراننز

 مشو ربخزا م رنو کنت هکسم عثفلاب ( ع) فخر

 یادش مرن ينعيب زمن و خام این اوخ کم اما

 متفهز ور مانروسکم "فو لواب (ف )زورف جد
 یکلم ياهام زا هش اب

 زب و دقس و 5 رپ مود مسک و کی حتفپ (ع) لحر

 هدام

 هنسه "و مین هطوقنم راخب عذفل اپ (ع) محر
 یرایرپمو

 و.دجنو ماش ياهم تسعضوم و ظبلخ ریش ییتعتقب و
 ۳ 1 راوخ رادرم تسغرم و هکپب تسیه و

 دنی وک سک رک يسر اغب

  اوخ را هرم تسیغرم مان یتعتغب ( ع) هبحر

 دنیک مه فوت ارن[ و سکرک دننام

 ر اوب دحار وس عتفل ابر ذغ اک مضل اب (ن) هنخر

 نآزجو

 زا تسسو مرنو روپشم تکرح هس رپ (ع)وخر

 تسا يض رم و يزمچرش

 ی دمس مت و یئشاد دیعا (ع) هص وخر

 موس هی

2 ۱ 

 و

 تقشم و راب 0 تی ام 3

  سهلس و مرنزمتس مرز | ول مورخ ) مقج ر

 سفنروسکم ين

 0۳۳ نی

 ابو نفیناد رکاب ابا هدب ذشت و معتفلاب ( ع) هر

 رانا د و هساق ور نوب نزیچ و درو" زا و شغل

 رد اپب و رهل د

 ج4 حشاروک شواد یک اه ع) در

 دا. يتسشن ياج رسکلاب ( ع) فادر
 1 عرمرتش هچب ( ع) ل ادر

 نادزهت مضلاب (ع) مادر

 نایسو بش ینعی رسکلاب (ف) یلخکءاهز

 هلثم (ع) يلينء ار

 تسویرد امان بوقعیرسپ مان ( ع) لیبدر
 نیا

 نیک رس و رتش هچب و یمّرس یتعتفب ( ع) ج
 دم" امنرد ي ار 9

 دشن اپ

 و ككتس یلجخادن او ينق م عتفل اب( ع) سر

 ن د رک دموخو یفف و و يسکب نآذزجو ما وید

 ياجب یتق رد هعزیجب ییم
 يزمب و مر د دزز ابو یتشادز اب عذفل اپ ( ع) عذر

 ندروآ تفکشب و ن دیناسرتو ی هیسرتو ندول۲

 1 ل دو لقع مضلاب و

 نآزجو هابور ینفر یناهنپ عتقلاب (ع) غ در

 نذووآ 4 ورو ندرآ لبمو دبص یتسجو يزيچ يوسب

 نتسج و هن ناینب يزيچپ

 مه يب مد رسکلاب (ع) ف در

 ءءرهچ عباتو يزيچ سپ يزپچو « هننیشن راوسسپو

 تلع فرحو عقاو رسن کبد زف تسايبکوکو ندوب

 ۵ و عقاو ی ور (فرحزا شیپ هلص ان یی هک یکاس

 مس, ناغفچ تیلشاج رد و هاش د اب ییناجو بس و

 تسامفرط زاو ي دن هانتداپ یهشناج يدرم هک دوب

 .مودر ارشد و ي هبماشاو ي دروخ اجکیو اب یتسشنوا

 ينلقر گن کی ماچ تیینغ لام او يدوب وا

 شنای" مه رب  عنغل اب و یمتض۲ يب (ع) ن در



 قبعخر 6رسب

 ندیلا در ایسا مودو مکی حتفب تی زهره ابو

 خارف و ماوخ مایسی بیحبر

 طا

 یانق مد يوق موتسو چو ( ع) لیحر

 2 نندیوطیو * هنیاشخب ول د من )ِع) میح ِر

 بارق عتقل اب (ع) تفیحر

 هی هشذپ لصا مد "۲ و من رطنت ح م مضب (بف) خرد

 ينارفز ا هک درس مد حتقب و هزات تاهنو بناج و ب رط

 تنامسیخز جادو عالم یورو با ناغعو هیارب تقششم و

 توقو يل مزب رد هتئاب ریازجر ۵ و ایم ۵ لحا وس رب

 لیپ مکشونذ
 مدود ۳3 اوه رب ه درب هد

 يا اپج يلجت

 اش نجف ؟ هل ينق و تسا هب اتم يه

 اب مد ] م و دره و هشاب هد ژ

 ر وهظ زا تارابع نامقوص حالطصا

 "ایس"۲ مورظ بیس و مل اع ی ایع دوجو بیس هک

 ندرک لایاپ احخ هی هشت و حتقل اب تسا فح

 حنقلایع مر دابو پت فرع هیلاو مشلاب (ع) ء اخر

 ندشخارف و يااعشوحخ و سارق

 مر یبمز و جارق ششیع مضلاب (ع) خاخ ر

 ندرت يناب پم عنقل اب (ع) هن 1
 ۱ هدام رتش عتفلاب (ع) هصاخر

 كنس مضل او ر هاش مرن عتفل اب ( ع۱ هن اخر

 ۱ یییس م رف

 مان ورم رم گنس لبقو مرن هكتسمضب (ع) ماخ ر

 نج نکسم يرمپش

 زاوآ نحش لی ز ای و مرن عتفلاب ( ع) هماخ ر

 و عظم هدز يفاقب حوتغم لو ای ( ف ) تحخر

 تسا ر تسر ه ينعيب کنه رفرد و نم اهل و هفاحخ پامسق

 بالبس و تسا دنلب دوبرک *هدومرفیم اظن جت دما

 بس یفعیبو تن تحخمدار زا نم ی انع اچهمم# تعس

 شخر
 ۱ عکس د رک ریل داود مب عبدی مه

 انالوم هبصش و مش ي ینکسب و ۷# تر درک ن ور لاود تنجب

 متسهز *ر ایهشی زر *تساریناه اش

 دنیردزین ام دریکیم اعطو * مامقخ | تخرد رب نورب
 هش میقم ینعی ( ف) دنا تخر
 شرف اسم ينعي ( بف ) تسب رب تخر

 ندرمو ندرارفس ينعي ( ف ) شسبرب تخر
 هلثم ( ف) نتسب تخر
 (بت] نداهنو ندیشک | رعصب تخر

 ندرمو ندنشره اظ ينعي
 یفتشور ياگيج ( ف) یاس دیشر وخ تخر

 هامورپم

 دم زج اعو هش مبقم ( ف ) دنکت تخر

 هییحان مان هد م يناثب مویضم لوای ( ف ر جو

 تسب تیالوزا تنس)

 و ننقوکو ندرک کدنا ششخب عتفلا ( ع) خمخر

 تخادنا يزيپچ رب كتسو یتسکش

 تشوک يت دایزو یاوختسا مرن سکلاب ( ع) دخر

 دوفن هتخوک ياپ هت هک هزیر كنس ( ع) ضارخر
 هبرق مشقو-

 رانی فررعم مقلای ( ف) مراسخر
 دیو

 تقشم رایزا درس مد عقلی ( ف ) ندیسخر
 ی دیشارب

 يرهنع عرصم سکعو وترپ میغل اب )ِ فر شخر

 لر قفل اب و نایعر دشخ خر شین پیغيتدنلف * دیو

 يدننفُل شخر ا ر مث سر بسا تپجنیز ] دیفسو خرس

 و هنیوگز ین ار ح زق سوق تپجنیزاو هوب شرب ا هک

 هدروآ نوپممو دنخرف ینعیب کنه رفرد

 ناباتو ناشحخر رصقخم.مضلاب ( ف )اشحخر+

 ناب ات کین متفلای ( کر ناشر
 راب ربا عتفلاب ( فررابشخر



 احر ۱

 نذیبتج تخس و ندیزرب حثقب (ع) نادلجر
 و دفرخ هرت و هننام هرهب یز عتفلاب (ع) هلجر
 ۲ ربطس ينز و یتفر هدابپو نذش درم

 هر دوز هد ابپ هكنا (ع) يلجر

 ياسلنسو ه داهن مهرب اهتگنس وروک يفعيب (ع) مجر

 تری يالتس وام ههن ار و ینارغ ندرک

 هلقم عطا ( جز هو
 وارچ زا روتس یداتسیا ز اب عنقلاب ( ع) یجر
 نداد فلع روعاب وا رچ زا رقش یتشاد ناب
 نوهیسرت و یتشاد هیما عتفلاپ (ع) وجر

 نآزج ووز ارف ندیبرچ مقلاب (ع) جوجت

 اپ و ادم ياي و شاداب يتعي ( ع) عج

 ندینادرک

 و يراوسو یدرم و .ندوب درم (ع) هلوجر

 ي اب نالک

 ندشدرمو ندوینیدرمییتیضب ( ع ) هیل وجر

 ات نداین روک ربر ابسپ لس و رج )عر مو

 نوت ةب و ر وذت و هاچ وهوک نیتعذقب و دوش همش رج

 اه جم اتس

 ات یتسب ام رقش و ند اتسیا مضاب ( ع) نوجر
 ۵ روخن بلع

 هدیدرثز اب رفسز | هکاو ماچ متفلاب ( ع) عیجر
 يب ملق م اب مود هک يطحخ و دو مرلید رفسپ و هش اپ

 يوسب دونت ههینا در هکیم الک و یتش اب : درب وا رس

 راتشنوروتس یه رسو دوش هد رکدر هچرهو شیحاص
 رغال يتش و او راچ

 ۵ ور هارب توقب هک ينآ ویح عتفلاب ( ع) لیجر

 یسرفن و هدش هدرک یاس کتس عتفلاب (ع) میجر
 ء دش هد رک

 هر وصقم فل اب و خارق هسن اک هلیمم" اب (عراحر

 و عضوم مانو دنلیو در نیمز زا هراپ و ایسا كتس

 موف رتبمور ام ندش هر واهما ندینا در

 (يحر
 عتفلاب و يخارف مشلاب (ع) باحر

 نو

 تپجب هک نيم رچ نیز رسکلاب ( ع) هل احر
 هنپن ,وتسرب یتخات

 و شنناد گرزب و ندیس رت ییتعنقب (ع) بحر
 ۶ دم "۲ اش ۵ ور ينعيب

 يارس هنایمو خارق نبمز عنفلاب ( ع) هبحر
 رانفُت و كرزب تتسوریق مضل اب و هجسم

 تشز حثغب )ِع) 0

 لت و یکیر اب و خارق حتقلاب (ع) حا هرکس

 بت ند روآ فرع هو شا وپ هماج ( ع) ضحر

 ار ندب

 رتشرب نال ابد نداهنرب رای حتقلاپ (ع) لحر
 تحرمو یکسمو الب منررد سفن یتشاد یضیو ند اهن

 باپساو

 رتشرب نالاپ نقل ابو ناقررسکل اب ( ع ) هنلحر
 نداهن راب و نداهن

 و هصقم مضل اب و ندرک چو" رسکلاب ( ع) هلحر

 اج ره زا دوش هقفر, آآ يوسپ هچنآ

 مرن دو ند رگ ینای رم مشل اب و حققلاب ( ع) محر
 هک نآ دشز م ردرسکو ملی حتقب و ندیشخب يسک یون درک
 ی بابساو تبامقو شیوخ زین و هشای يم هچب و, ۵

 0۳سا

 اه رس ایم

 و3 دن اب هدمسمیپب مح , بن اج زا هک تسن"7 رهاظ

 شیاشخب ياج و هشاب يکيرش محمد هکنام حر الا

 يناولپ ماثو

 نیا نابرم و هدنیاشخب عتفلاب (ع) نابحر

 تسین .تسرد یل اعن ] هعخ رم رب مس

 و

 هدس م ۵م و هنی دمو هکم و تشيب ود ماد بوخ تارمایع

 )3 ۷ با

 وای و ير اون لی اف مون عتفلاپ (ع) لوح ر

 ایس ۱ گنس ه یوسکم فلاب حنقل اب ( ع ) ی ر



 در تا

 سا یش ابک یبئصتغب و

 يتسيرگ هدرم بد شکن هبئزم حتفلاب ( ع)وئر

 نادر حر و

 ندابن ماک متناب (ع) هتوئر
 ار یتسشن یتشاد مز الو تیاث مشلاب ( ع) ط وتر

 ارو آنها صعو ینضی رگ هدرمرب حل اب (ع) يتر

 ی نارد شر نده

 حورجم ینعی ( ع) بیثز
 یدیبتجو دون اینج مجج دی هفت و جتخااب (ع) حر
 نتشا دزاب و

 و نایس7 هرانکو سرثو هیما رساب ( ع ) اجر
 يحش ر اودیما متغل اب و هاچ هر الو یممز هش رکن

 یحش ج ارف عتفلاپ (ع) هنیاجر

 ییرس كرزب نز حتقل اب ( ع) چاج

 هلقم (ع) جاجر

 سیا عفوممانرسللاب (ع)رل اجر
 هنر هع مربا دی دشتلاو عتفلاب ( ع) ساجر
 «ه هدنک زاوآ رقشاو

 نتسب۲ فیرطب ام هوخ رسللاپ (ع) عاجر
 هام رفتند ورک

 جوم يابد میج هیهشتو عتغلاب ( ع) فاجر

 را

 اههدافپ و نادرص رسکلاب ( ع) لاجر
 يمرج صز مسللاب (ع) تلاجر
 ۳ اکشد امب میج دب هشثب ( ع) هل اجر

 کخنس رسکل اب (ع) ماجر

 گرزب ياحتنسو 3 ور ۳ دوز

 ات هن یتب ولد رب ۶1 يك

 يهام مان سفوعم یبنعتفب ( ع) بجر
 تس

 ههجر عیج یتعتفب (ع) تابجر

 یا ز رلو نابنج حتغلاب ( ع) 3 ارجر

 يه ایکو :دیزرلو هدیبنج حتفلاب ( ع) )تو

 لجر
 ثسا

 هاثما و وده حذغب (ِع) هج رج ر

 مانیتفب (ع)رجر
 تسا یفلع و تسا يرعش عون لی و ي دیلپ و باغ

 یسلل ابو ضو مع ر د تسا ي رب

 و تپاتدابع و دوشيما) هیپ رتش نا دلنک رد هک
 کرتس باذع

 ۲ رب نوک يدهلپ سکلاب (ع) سجر

 ی ربا زاو۲ درک ههلب زاوآ حثغل اب و دی ماکو

 هنلب زاو و رتش ناب

 3 لا وخو ,یهجن ارت وای( عیتحر

 و ندز مان تقورد یوتس یششاد

 دننام ردیرخ يرگيد نآآ يابيو هقان یتخورف

 2 ای و تسسد

 نیکرس و راپب هامک و تعفنم و ار اب دعبن ا,ابو نآ

 و نم

 لیس يا۲ و ینس باوج مفلاب (ع) ناعجر
 هاب هدافسبا ياه رهن بآ رد ]

 و كرم هعبایندب تشزاب حتغلاب (ع) هعجر
 ددمم نشت ابو ناحمآ یاب و نآ جو همان با وج

 .« هم" زین رسکب ینعم نب دب و هقلطم رز يوضد

 نتنلز اب مض اب (ع) يعجر
 ورا يلعيب حونقم نغو لواب ( ف ) تکعفجر

 یش اپ

 ةلثم يبجع میجاب (تف ) کچر
 جم دورن و نامز هو اپ رسکلاب. (ع) لجر

 ,یمتعقفب و یداهن اب مي هنب حنقل او و نایک هنوگ و هوینا

 ۳ عثلقب و دکیب رب دوحخ دارپب ات مد اساب دچب یتشاذگ

 :ناوج و ۶ جم ِ ول هعر هلی د رم مجج مض و

 .دعج فالع هتشه و رف يوم 0 ی < قن

0 



 ل میکحو س ازو پهارو هنزیر نارب ب7 و حننژ
 هشاب هد رک اند زا ضارعا

 يدرم مانو يراپينارابور اب عتفلاب ( ع) می
 ۵ موخيوجو دوب لقاع تیام هک تسا

 تسا ينز "مانو یته7۲ هوخ عتفلاب (ع) هعیبر
 هنیامز" موز نادیوهنر ا درب دکیلتسو

 ه,وخ :ماتس رسکلاب (ع) داقببر
 سی م یتعیبو من کو حخ هیدشت و عتغی ( ع )تر

 اهخاک نارس * تی ,اطع هنهرب می و حغ کورتمو
 *راوید هن «دنامرد هن تّم يقمر * ر اویه کاخاج

 وا ناهم.دروخ يمد هکلرزب ,هرسکل اب (ع) جاتر

 دش ای هنسپ هک ير دو,د هنی زینو دش ای
 ناکدنرچ حفغلاب-( ع) غاتر

 ناشیا ياهر انکهک هماجودرسکلای ( ع) فاترب

 هش اب هفخود مهب

 ین ایمو.تشلفاهنایم هر بتعتفب (ع) بتر
 ندشهجن ر ينعيبو يفخسو ته و تداهش تشلنا

 هنلی ی ازا یضعب هک ياهکشنسو هدمآرب هنلاب یجمزو
 هاب کنید یضعجز | رق.

 ییمز یتحثقبو تلزنم و هباپ مغلاب ( ع) همتر

 . . . يتخس و ۰۵م" آرپ دنلپب
 نخ س پانشپ دی هشنلاعم مضل اپ (ع) هیتر

 ید نابز *دنلو هوشن هم اکش"هکن هچ

 گرزب رد یبتعتفب. (ف) میتر»
 هرنريبخو آن دش فیفر و نت عقفلاب (جررترب
 ندیرچو ندوبصی محو حیط ییتیفب (ع) عنر»

 ينارزاو يخارف مد ندیم شا وموتس
 ارا رو صس رد شل ات وار ,ییتتغب (ع) غتر

 ریتعفب و نتشو دو یتسبو هدنن هقسپ حققلاب (ع) تر,
 ي راکرد و نتسپرا وقس ا و نز ج رق ی ۵ق هتسهب
 هذب ندرک سکل اب ررکب ن هشن لی ازر ار يک يتحا ها

 اه(ع)بوتر ۰
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 ۵ رک ناونن ل وخد يواب * نز متفلاپ (ع) اهن ر

 9 ی

 "۲ ریغ و رتش یهو د نیمی ) فر نانتر

 هننش ر و شفت یخس و یتسکش عتفل اب ( ع) متر

 شتسکشو هشابه ای يزهچ ات دن هنب يربغ تشلنارب

 تسا يتخ رد مان و نآ زج و يئيب

 هلگم (ع) هینو
 1 اذن منتخب هرم - نم عقل اپ (ِع) نتر

 و هشرهاظلاس یصسشز | دعب هک هنه له ا زا يد رم

 ملسو دل و هیلع هلل يلص رب غیب. ترضح نیعص.ي وعد

 هنبوک يهنه ین راب اضرلأرب هاروا و تشاد

 ارد هو ندرک تسسو سی را وفسا حتغل اب ) ع) وت ر

 ند وین ه راتشارسب و ن هرل ي وق

 یدش یکاسو تباث مضل

 رن نا وخ یفعب ( ع ء) توئر

 ربیع عنفل اب (ع) خونرب
 در وخ ور ونس ن هرگارچ نبتیفب ( عر عوتر

 ذاز راو یخارف رد یدهماشاو
 او 2:

 (ع) هتر سی ی هنامر هان دی هشت و مضل ی
 هنگ عتفلاب 0 )رز

 ارءدرم درک همئوم و یهتخیمآ عتفلاب (ع)ائرر

 رهثن ی دهش ود و

 ندرک لقن ثي هح و ریح رسکب ( م) هیاثر

 اهنخ ر رسکلاب ( ع) تثئر

 هناخیالاکو ع اتم وئسیو یتحتفب ( ع) دژر

 یا وت ان و فیعض م دریمو تخم ی داهن مه رب و

 عقل ابور دلم شبعو هربت ب7 رسکل اپ ( رعا) کن

 ن "۲ زج و ب۲ ی هش ه ربت یمتعتقب و

 پسا یی اب بلرب هک ي دیس عتفل اب ( ع) ملر

 هد ول 7 یوخ و ينب نتسکش اث وکس وار حتغبو هشاپ

 ی !۵+ند ول" و ينميرب ند رک الط شوخ يوبو نادرک



 بر, 0۷9
 هنوش ع وجر و اب هچ ره ردام و رهاوخ

 هک یتسب ل د و يزبچب یتسب عتغل اب (ع) طب ر

 تحضریب يزيچ و کشحخ يامرخ و هشاب سک ود ایم

 دسر ثل 7 يعون تکی و راهچ مضل اب (ع) عبر

 ز ایر ارد وخ ی داتسیا ز اپ و هچب رتش و بال رطص |

 لزنمو ی دی راب یراپب نا ابو يراک زا نیدیشک

 هزور ود پت رسکل اب و هلحم و يا رس و

 هک امن د درصد یم ماچ ( ع) (ی ویکیبسم عب ر

 ییمز هکن | دی طیحم یایرد ج ماخ تسا یبمز
 زا

 تس و هصوسپ ار یبم ز هلیج و تس | يلغس رصنع

 حص تسا لگن يو رکنوچ دنا هدرک تپسق هجرب ۵

 تت وف هج د دانشش و هص و سن هجرم ۵۵ اتشفو

 تسا کرف هک هج رد د اتشه و دص هلپج زا ا و تسا

 طبصمياي,د تعقیب هجر د دون ناز!
 دوو تسا

 نوکسم عب مارن۲ تسا یکشح دکهج ر
 زا و دنیاوگ

 و هقرعم-ییمز هج مد ود تسش نوکسم عب , هلپج

 و هیزن ير ون اجاجن | مد هک ثسا ف رب ياه هو

 زا هجده تشه و تسبو ه ما هنيناد ابو ناکما

 ی

 هلط و ناشر ارج 1
 زا یهو مصب-( عر) یر

 دق نزودرم (ع) هعبر

 هلیبق مانورتش دیو د:نیرت .تعس یهنصتفبو ماطع

 فسا ينب زا تسا

 دنب یدرک سکلاب ( ع) هقبر

 ۳ ندرک ال قلاب( م) کیر

 ۰ یشخدمآ[و

 1 يعون حتقلاب (ع ) لبر

 نوقصتقبو درو" نوربب راب و رپ تقو

 تسار ام يقدي زُک رهز ای هکز بس تیاغپ

 رابسب ينعيب هیدشتو مضب ( ع) اپبر

 ماب تسا روپقتم,ویاع دی: تراشا,( ع) انراانیر

 ازای يابنب ایادح

 و | دغب هک تححرد

 تس يهايل

 رو هرم ستعلاب ( عا) هایپر

 ها کن يماقم م ۱

 از يفحتس و ۰

 ۱ يبر
 تتخب رش هر هدنور هار کلاس يتعب ( ع) وبر
 هننناب تقیقحو تقی م ط

 ییصمد هتشچ مسکل ابو مضلایو حتعلاب 93 ع) هن وبر

 هنئپ ياجو

 شوپبب عایج تقورد هک ینز عتفلاپ ( ب۱ جو
 دوش

 يت ذلب هک يسک هیجعم یاهو عتفلاب (ف ) هخوبر
 هند عاپج»

 دوب ر يسر اق مد وی دانسب استیفب ( بر هوبر

 درب یی

 رداجو ينمادنوچ,شوپرس حتفلاب ( ف ر هشوبر
 نآزجو

 میضبو يريلتهو لرزب تدنر د ی (ع) صوبد

 ونازبو نآ لاثماو كّسو هنپسوک یتخورف هیسن هی

 تساو وات و تتلسوت یصعرد

 قو ذب هکناو عاج فو ذ عتفلاب ( ع) هضوبر

 هشاب ه مش ینوخ عاپج

 هک.تسا يهايُک یسراف يابو سکب ( ف ) دنوبر

 تسشترارح عفاد آ و در" يتسم از هنرج

 ير ال درورب ینعی ( ع) هثیبوبر

 سانشادخ عتفلاب ( ع ),یبز

 دروآ رایسب ب۲ ییتکنقیو نزرسب ( ع) بیبر

 ریش ياريدد مو ربهذ اخر دزب و نز رقخد (عر هییبر

 5 دن, ورپ "خغیآدو

 دوب بایسارف ارکشل دک یا

 ویلدر تشو ه هو هرم عقل اپ" اف

 نام -

 حتفلاب ( ع,) ضریب ر
 دنفسوُگ همز

۱ 

 نآ رد رت يامرج هروق و یدرم بقل ( عر طیبر

کشخ يام منو هد ان
 اهن اردک ت



 ابر

 هک دنبای ها زا هک يزمج و تفم ( ت) ناغْیار
 هشاب «دانف هام سرب

 دیس يه" هزیه یوکسو رسکل اب ) ۱ مار

 یا رب هک :« دن هچب رقش تسوپو رقش ن عجب عذقل اب و

 لامپ .هق ان از تبعم و دنز اس ه دام رقش يالست

 ندمآ مشا رق نجش هب و < دن تسرپ آ رب هچی

 ك درک راوقس ۳ مشیرسپ ندادن وبب و تجار,ج

 وب زاقیدوش سن ماعاینالغط هکيشننوج ( ف ) هیار

 . هی گ دقعس

 ماند رو رب و دنوا دخ هی هشت و متفلاب (ع) بر

 هکر زب ردارب و اب و هنر" ماناصب و د هننیرذ"[.و

 لآ وهق و بیس و موذن | هریش مدضب و دهن زوم "۲ و

 تماقا و ندش مزال و اش ی ءزفا و هدش هتخپ

 مامتر ندرکوکبن و ند 73 2۷ ۶ .ن دش اهن وا یخ و ندرک ۱

 ند رک مهارف و ند يک

 وهشوک ریو یر زب و يهنذب ختقلاب ( ع )ابر

 تشک و مد هک بم ز مفب و هرلک و ض وع و يت د ابز

 درک ناوق

 مان و تسیزاس مان فورعم عتنلاب ( ع) بابر
 ی تسیعض وم و هع ید هق وشعم دلبپج ترس) ید

 رو دنیسوُک نوش کیدزن مسکلاب و هتیديب تسیهک

 یدبن ازیزب
 ,یل وگو نوش هد « هر حل اب ۳ 1 هنجابر

 ار خب (ع) جابر
 دوش و دم ود ۳ دتننام ۱ اه آ

 يلاوم لا ي کی ماذ دجیا يايوا

 .دوسو دوس و هنز وب و تسیوسنمواپ يحابر روت اکو

 وطکلاب و تسیرش مان یتسا یهاس و

 تسیا ههلقو نداد ار سن :دی اف و دوسب يزمج نشخورق

 هچب رتش و هل اغزب و زب و سی هناپ

 تی و ب7 هنیو لیو هناخ رسکل اب ( ع) طابر

 سرت ياجب و یپیشد هاکنر مد هثنس ومب و رو

 ماظتناو یهشد دحرس شتشا ههاگنو ندوب میقم

 0۳۷ صضب ر

 رثید ز این دعب نهریز این

 یاهج ماهج مضب ( ع) عابر
 راپچرعش و یف رح راپچ ظفل مقل اب (عر 9 و

 ششرتش و هل اس یاهچ واگن پسآ حنقل اب و یعارعم
 هشاب هد ان دل اس تفه ر داپ هک هلاس

 نادنه راپچزا يکي هیناهث نزو,ب ( ع) هیعایر

 ید رسکلاب ( ع) فابر
 ینعی دان هجیا يا هبدشت و مضب ( ع ) نابر

 فک 2

 ساقشا دح و يملازتشا نخ حالات (ع) ين ابر

 دن اخ هک اهنیو ایأود نز نارقخه (ع) بیابر

 دن, اهن هناخ رد هک هد ام ياهربو هنشاب : د ر ورپ

 مش يارب

 لیعو تجاج زا یتشادزاب حتفلاب (ع) ثبر
 رد

 و دوس مسکلاب و ندرک دوس عثقل اب ( ع) جحیر

 خدو ,امب شحورق یا نایساو نارتشذوس یسسقب

 و هلاغزی هچب حنغب و ملاپ و ۳ یاچب رتش هببو

 ,تسا یعرم
 اجنا ماو.دتپح م یسراذ ياهب دارم واوه (ف)ربر

 نا ۵ ر -آ

 واکو همر مود نوکس و مکی حتفب (ع) ب ربر
 یقش د

 ن د رک رب کشم و ندز تسد ود رب (ع) سب ر

 ,يتشاد مشچ عتفلاب (ع) مصب ر
 ورهش درگ اد رو هعلق د رک یبتعنغب (ع) ضبر

 يابن ایسب رود رم هحوکنموذرم لابعا و هاک ما ر۲

 « دی و د ریث رتش مضب و مکش ياه هورو ندرکر اب

 يانارك یهتيضب و انب سابم7 و يزيچ هناپم و هش اب

 «هدنسر و * دنسب هکيتوفو دنپسو ءاگنب اوخ و يزبچ

 و نو زا هن اخ لها و مادخ و هن اخ و لاام و دش اپ
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 ارز ب بجب ] روار
 فررعم واوو هرپه جم و

 تشپ راخ هل,پم يار و

 رش هن ولپ او حقفب (عر) بفوار
 هجا

ا ور ( ع) يوار
ن وش باریس و «دتنک تی

 «د

 هاو

 نتسو شوهو «دع اقومسرو تعانقو ثورمو ترک

 هدنناوعزین يارارواناتسو هنه هاش هاپ مان و

 هتشا يرهش مان (ب) ریش هرآونا و

 هعاپج رسرب نادزد يتعي (ف) نداتناءهار

 هشیاهن تراغو هننز رج

 فارب ضی (ف) يناحور ماجنا ءار

 هک يتاغوئو ار هشوت يقعي ( ف ) هروآن ر

 هنرامب ناتسود يارب رفسزا نازغاسم

 ع.دتسرتو يزاصن.موق تسرباهخ (ع) به رو

 یایاسرت ههاز و راد هعموص زین و

 تملوقعم ثروص ینعی ( ف ) ندرب « هب یار

 نتشاذ

 معق هار يلعب فر نادیرب رسب ها

 نفر

 یکهنیاپ ینعب ( ع) اعبیارر

 يتاوگزو ر ادهارو نژز هار يفعي (ف) ننبارو

 هب راب هک يهورس يتعي (سل) ییناورسخ یا

 زدداپن مت شیت از نهزینژهج رکعق و زیورب ِ

 عجسم نعوت

 .دشاب هتفاد يا رد ک یهار (سف):هنفتخ یار

 تشذگ هک دنب ءار لثیب ( ف)راهیار

 نزالآزم درد يتعيب ( ف )رد هار
 بش ناکلاس ينعي  (تفر زرصش اور وار

 مادی

 "عمان تفه یی.( بف) نودرتنآوزء آر

 خازف منگ ينعيب (ف) هاشی ار
 "تسا ینعلو تسا ياون مان (ف) زی بش مار

 هب مای ينعل :یس نا
 این د يفعي ( ف)رادل وغ وار

 مالطصا ,دو تافاو ضاوما ینعی (ف) انن ار

 .فقشع ها

 يتسومزا تسا ياون («ف ) ردلق مار
 و رتش يس راف هفاک مضب (ف ) رقسکو ۳

 .تابوکرم زا نآ زج
 فا یا دررف 6 ق) نر نالقتکریار
 نما رک یه اط ببعو ندش هنه رپ

 يقسوم زا تسا يدررس ( تف) لکه ار
 و مزیت و هام ه دبچیپ يفعي (ف)ریکم ار

 ذک ا هو نامو ناح يبو بي زغ (ف) نیشن هار
 .دنک يا ادک هتسشن هامرسزپ

 تعرس زنا هکءدنور زبت ينعي ( کف ) هرون یار

 .دچیپ يم و دور يم ؛ار ایوُک

 دوام( ب ). فررتو ها ادب
 زا يماقم مانوهورس هدمب مان ( بف ) يوهار

 یقسوم

 روتشزا رغال و می ادو بباث و هدننکو رک (ع) نهار
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 .هشییه ينعب (ع) يیهار
 . ییاذب زف مع (غ) ننایوانک تی ۳

 ناور ینعی.( ع)مجب 7

 اکخ و ه ینتک هاگتنابش (ع) م

 شوحان و شوخ يوب ( ع]) و

 .يچنايع ء دفن اتس هوش م ایم هکنا ( ع) شیار

 دشاب

 :«دنی7 شوخ و« هننک ی وسقا (ع) فیار

 , يوجع اف اکی و ياي نوکسب (.تف )اکبار

 هتیوکز ین اکب م ناقسربت لشا ف رتثعم فلطم



 مار"
 فلَس يايوچو :دننک باون فاقب ( ع) دنارب

 ءراکهبر هشحاف ینعم ( کا راک رد

 سرب هچناو هتسشن يتاشکرب ورتشراوس ( ع) بک ارب
 بسا ماوسو خاش زا هیارپ لخت ,

 هوش ياجب تباو هنخرگ مار ۲ ( ع) هک ار»

 ع هننت عول ر )ِعر عکار

 غرم رتشدجی هزبه نوکسو عتقل اب.(غ ) ل ارب
 هتشاب هدنک7۲ يزيجو,د هک هچر رتش (ع) مار

 عونکی زینو هننک هد رم هچیدد ام رنغ يلست نا هیات

 ةامره زا زوم مکیو تسب يس م اق/دو تساتحخر و.

 شک رس دضو عباطم و را درب نامرف و قش اع مانو يسيش .

 لکوم هک تسا یکم. مانو هوب دنه,د يداع ماذزینور

 هنلغقم واب زوم علاصم ریبدت و ناگدنب. ل اعف ا رپ

 تساتتنچ زاس عضاوهک تسا يصخش مانو تس)۰

 زا تسیادمد مانو یفاپ هد انشو شرخو ناو رم ينعيب ور

 نافسو هفه یکم.

 دز اذدرک اقی تسا يوش (ف) ریشه رامار

 برط ینعیب- و رهشد را رادرب نامرذو ۶ یکم و

 تب

 عناولپ ماتم هدتشت7 مان (ص) نیزرب مار"
 تسا

 نانز «زین مضب ( ع) مار"
 تسی مش مان (عررماز

 زا عجامج یورو دم ۱و ِ نوید تسا يکمو
 يهاش کلم لاس دق رتشم هسیح

 .تسا.ينصلو تسیراوفا ( بل) ناجشم ار
 :هلثم ( فا)ر اخ شمار
 يقسوم را تسیلون مان( ف) راوختشمار

 تش دل هک شمار لشیب ( سه ) کشمار
 , یر اف | !تفات عذفو مهر ۳۹۹ نصر رتشمار

 ی

 6۲8۰ وار ۵

 نالاوقو نایرظم ينعب ( ف ) نورتشمار
 هد رب مد دررس هک یبراعم ينعي ( فر يشم ر

 هی رس مد ها
 میم مضب يزيچ هنوینو لطاو اید (ع)ز ومار
 یسنایمد7 ای هکيوج کنجو ربلد تباعب.تسا يهام
 نایهام فا هوش ها ریه يتشكاه و دراد مایت

 "۰ عن ام دننکی رنک یاصق :

 هذاسر ر انکی.ار

 اب مان( ) ۳

 نتفّلیم م ناکینس می دق نام ز رداينآ

 هنزا دنا ناریغاو کنسوربت ينعب ( ع) یمار
 ز :ددش د مان ۵ و

 ای ( ف) رایمار
 ۳ دا ی ۰

 نز كنچ ی ز و تخا ونی م بوح هک تسا یلنچ مان

 پرع) رنک هکیوضع و ندناریرمآ (تف) ناز
 ه مونا ثخ رد و هننا وخ ذخم

 سبای ياموخو سو ر هنسو ي دنش زوج )ع تب ار

 جک

 ن درک

 یاز هلال نونن وکسب (ع) تار

 درو ياجزا ۱ م يسک

 تسیموناج مان (ع) فنار.

 رابم هک مالس زا يعون نون عتغب ( فی).یبنارب
 هنش وب اه نام رب كنج م اکنه ناو,

 ,بناص :نادب. غیر .بالجتهک رم ایسپ , ياهزعاروسب
 دن

 تحرد عیع (ابقا) ,.دانوار.
 دنناب مونا زا

 رروث 5 زبس هک اجن 7 و و مزقب ( تا هوار

 و او مضب و هنلناب انتشپو اوری اب و دش اپ هنس



 عاز 5۲

 هشاب ناز" رفپب ثآ رب و هد و م

 یدک رویشمتسیا« هنزخ مان (ف)وس ار

 لوهن ياهنبو هنب و س رع یبا يزااتبو تسا رام

 دنب رک

 یادوتسا یو تیاث ينعي(دف) یسار

 را وا هک ینعپههسام عیج (سف) تب ابیس | ر
 ما ونسا يزيچ و

 را ونسا هوک ينعب.(ف) هبس ار
 ناینا يسماق مد و فیض و,تس».(ع),شاا ر

 دانی ول زین: شاج ان ۲ هک هل

 فیحض هام یتشاو هتوک زا (ع) هننثن ار

 هنقنای عام ينعي ( ع) دنش ۳

 يبف زرع مافطب «جنآ وج اناهکن 6ع ):یش ا ر

 ي اجب میقمو نیو یلیفط ارن"۲ و دور نذ مودن

 ایه ان يتعي يزيچب ه دنا د مشچ (ع) دصار

 هوع یوس مه (2) عنصاا
 ايکب نارابو هبیتخرد زا يعون (ع) بض ار
 هقخبر و رقا

 شود یینو هکیب رب هرتشرش هکن ۲ (ع) عضار
 دونشن يسک ی هیشود:زاو"۲ اق

 هدن ون د ونش وخ (ع) يض ر

 ووز 15 دش یضا رزین و ه ونشوخ (ع) هیض ار
 ۶ ی ینسپ

 ترط و هوک ينيباو و, شیپ پسا ( ع) فع ار

 فیحا يتعب ( ع) کعار
 هصق يفعيني | اب اعص ارم یکت اعا رم ينعي ع ) اضعار

 باطدخ ملسو هل ۲ و هیلع هللا يلص ربغیپ ترضعصب هد رک

 هنحن اوخیم انبعا ر هداد ریغت کدنا دومیو دند رکیم

 رابرید درک یپن ار هبانضص یلاعتفحو نابق ينعي

 دکل هننکن
 

 هنیولب ان رظن !
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 رایمب ياه هرگ و کدنا بو هدن رچ ( ع) ضنار»

 9و +

 نانانشوناگهنراههاگنو نایهاگن (ع) نوعار"
 ناکحتنک تاعارمو .

 ناواکونآ دنپسوفهدننارچ يک ناب عا) (نیع ر
 مجلص هاذپ تل اسم ترضح زا تیانکو مکاحو نابه نو
 ورفد دیشک ارعص بن اجب هک هوک یماد ) ف  عار

 تشکو هوک بو غابو ار عضو دور

 ه دام فشا 0 ۱ هبع ر ۲

 ده دنا وخ س اهسپ" ارن"۲ هک يرت وج (  0 یاار 1

 نزهش نابرپمم نابرپم فار يبرعآ

 ينابزپم ينعي تفار عج ( ع) تافار"

 یافواب درم ریذو ندرکین ابرو ناب( ع) هنفارد

 هژ ریس یتنام تسم# ۳1 يسر اخر و دنقرک  ۳ ۲

 هدذنک يراپ ( ع) دف ازژب

 دونخ را د مس هک يركشل تعایج مسکل اب (ع) هضخار»

 هی هضفار مه ار هکیفو روکو دشاب هتناذگار.
 هدزاود نت و ندزک مالسلا هبلعیلع رب کرذ هکنا يارب

 یتاجوش

 دنانن خ هنعهللا يضر يلغیب.دپ هکن | ( ع) ییضنار

 تارا

 هدننک مضب و « فنئاد مگهنلبو ه هنر اد رب (ع) عخار

 ییآز ج و هناورپو تباقک ههنريو یلاعقی راب مانو دبک

 تسا يهامو زار دو لرزب مجن ( فر هوعذ ور

 تکچ وک

 جارف يناث دنز يفعب ( ع) غف ار
 افّزج تخردوب یاب هک ینایسیر,( ف ) لوفار

 نوبز (یام,خ و دنور
 تشذت هل هتنار لثم ( فر هف ار

 ۱ برق مان ( ف ) هرنار

 رلنوسفا ينعب ( ف ) ينار



 زار ۱
 هنناب تشلنا رس

 .تسد ياقكوبارش و یصش داش (ع)

 .دنون راوس نارب هک ای زنش ( عر هلحار

  هنزوم7 و لد م رفع ناب )ع) ِِ ار

 یاویه نیم ز و تس دقکو یناس۲( ع) هحار

 مانسلا هیلع فسوی ترضح دام مان (ع) لح ار

۱ 
 هطب اَ وممطح و اناد و يتخسو د ریناوج ) ع) هار

 وه اب هداتسرف بآ اي هایک بلطب هکنا يب رعرد و

 . عاجش و هلفس هض

 تقوردثلاث هعفنو هدنیآ يبرد ( ع) هف دار

 بارش هدز بفاکب حوتفموا رب (ف)ک هار

 دش اپ فّیطل کفاص

  عیط میرگ ينعي ( فر درم دار

 هاقم" ( فرا نوت

 و دناب تشب مرن ناونسا و کنتزغم ( فرار

 ۷ شن مکجم

 اوتتسا كن وزغم رسکلاو عتقلاب ( ع) رب۵ راز
 يرغ الزا هتتخا هک و ه هش هایت و

 ناماسراهرسو شوزفم نازایعم ادرس ( عر)زار

 شیز اتب هک « هيشوپرس ينعيب و یا ماک يلک يرتم و

 ,تسی دیرف و تسیرق مان و هنم ان يفخم ور وتسم

 .ددرک هدوت هلغ یمردخ يسراف "ازب (ف) ار
 تسايوماد مان ( ف ) مایاز زر

 ابد اپ ینعیب (ف ) مابز ار

 هاثم (ف) ابزار
 اتسا نویش ( ت) هن ابزار

 و نآ اینتر ينعب (ف ) لاخ نارنیز ر

 تسا مظعا حور هیادک

 0 لالپب کی دزن هکیرتش ( ع) حز ۳
 و رج هک عیب

 نر سشار
 هربس رمن و هب اتم

 هباقذ# و مرث دای ٍي یثعی (فر) ةتامز لهز ار

 رقمو يننسرو يايل و هزبس (بف) نیسمزز ار
 مش

 هدنهد یزور يتعي ( ع) فزار
 اهیگدیور ینعی ( بق ) کاخ نارنز ار

 راد زا, زین و زار رب بوسنم ( فر يز ار

 مردزرس رب و نآر وزسو رورسورتمورس )  ( ن» ار

 يج وب ره ر د يکلف تسیا هدقع يسراف ردوتار ٍي یهنک

 طوه شدنه هک تشياه رانس وین و دن ام يم هام هدزنه

 هدودیم هه دی دشت و عتفلاب يزيچ يالاب و خنی وُک

 هیت ار و هفیظ و هار و فبرط ينعيب و شوپ هلک

 ۱ سی رسيفعي (.ع) سازل ااباسار
 تراجت دی امس یتعی (ع)«لابلاشار
 "هدرپ مان و تسا يناون مان و مک دش (ب) تستار

 تسار تسد فرط (ف) انس ار

 ناقیدصو نا رميغيپ و ما دض (ف) نااشس |

 ار سکدپه اب هکیسک ( ف ) هناخ تسار

 هننک شاعم یتسردو

 ریدک مار مزومان ( فقا) یشور تسا ز

 « دینس کلم ل ام و د وی« د رک ناوا رف ملظ فلاح

 فی الج لی هینس ملظب هچ ره هتشکار و امام پبرنهالا رعنا

 هه اد

 ناتک دیپس ياهماج (تف) هنتسار
 يعقاو و تسا ر ينعي (ف) ییتسار
 تسچلورا وتسا (ع) حس ار
 تسبروناج مان (ع) فسار

 يراج ب۲ و ناور «۱ر (ع) مس ار
 ی وب هد تسیه بک هل م نیس حنغب ۲ ع) (نوس ۱ ِر

 میس و زابب نایم هکتسا یتس ر لبق و دراد شوحخ

 اب نوچ دنی وُگ يم اش یکم و اذن ان" ش هن راک

 ياسايخ ر د هه د میظع تذل دن ,وضب هبند تش ولت



 بار 0۳۲

 تسفوئود ناتسو دنهنلایجنم ل وقیو تس)طصق يضعب

 ییدلا برش ریما تمدحزا تسا عماست یو

 ینامرک

 نادنوا دخ عنقلاب (ع) نذودذ

 ها۲ زا جام احطت یتفلابب ( عا) تخا عمق

 هلن رب یمد د مک ردیخ

 هیداو ياهار بحاص ينعي ( ع) نوجش و

 [)بسلص ۶62۰ ی ونخ وه

 520 دوم زآو ن دییسچ عتفلاپ (ف) ف

 نایت هک دون هتسنا هات نابک ءز ندهنتکو کرمج

 زا يتسم اکلاس ح الطضا رد و هناي تسا تتعس

 زا هگیقوش و | م فنناعرم فشع با رش یدیشچ

 يور ش را دی د « دهاشمزا و بوهصم م الک عاتسا

 و.هی"] هج و رد هراچیر فشتاع يراوخ زآ و دهد

 ناشنیب و مانيب و دوش شومب و دوشرب هج و نآ زا

 دن و تشرد | راحت ییقج باهنر اتهلطم و و

 نانسو نابون رانک حنقلاب ( ع ۱ فلوذ

 تش نکخ هک ذ وذ لقم تر و

 هتسا يه او مع( عزیز

 یک سس

 ارلا باب

 هص ود لیج باسعب و اجفش فررح را يقرح (ع)ر

 دروخ هچفذک ( ف ) ءار

 تاقرفتم ندرلجیجو هاسرهوشو نزربپ (ع) بار

 راک ندروتآ حالصب و

 و متچر ه دشاب«هاققا هک كامناح ( ف ) دیار

 نلتناغع بای

 رعخبد و دن ماد هک یمرخ اهم رد هک يواکن ماق

4 
 . یمرش درک وا دتنا درک درک ۱م ناواک

 ما ,ينعب دنانک تضایر,ام بسا هکنا ( ع) ضبار
 هنک هتسا ۲و

 .دن دنب هب یزیچب ارب نیچ ناب هچنا ( ع) طبار

 و دنهنب يزيچب !ریزیچ .ناب هچنا (ع) هطبار
 رد و دنشاب ياجرب ياپو لد تخس يزکشل تعاپج

 هنش رم هک دییون ۱ زیلم اک:هشرم ناب اطش حالطصا

 دهد طب |, یلاعت فح ایام

 هآسزا هیانک زین و هدننک راپجو مرابچ (ع) عبار
 تسا فک باصص ]

 فپ

 بالرطسازا یعون (ع) یعبا

م يکي ) عر غبار ۱
 ه.دننک هدحق و « تتنک لب

 ریچرهصااح و «هنرا تفْلشی و وکین ( ع) کفبار

 ید يزيچ هکنا و دنشوتب و هن,وخب انش] ان هچ ره و
 ام اتو تسه

 هدنیاز و« دوزف و دتلب نیمز (ع) هنیب ار

 .دنبز ور ينعيب يسراف رد و تیاثو میاد ( ع) :بتار
 تسا ه دم"

 ۳ (ع رز همنار
 .«هبرچو « دنرچ طشرق ياتيسکب (ع) عنار

 راواش حوتفم نوناب (ف) نینار

 ندزاو كتسلرو بلاغ (ع) جچ ار
 ۱ وه یبمج دم کر اب عرب جخجتار

 .نانچ لوب و هئناب هتفر هوخ ناشیوخب واو هشاب

 هیاهن یتسپ"۲ هک د زا دن ]

 "دز را بن یقعب (ع) فجار

 تقو رد ل وا ماب  وص جقنو ه دنزرل ( ع) هعجار

 مع

 ۱ یفقرگ تقلا و روح (ع) یجار

 يولپب هک تشلنا لصفم يايو میجب (ع) هبج ار



 ,ذ

 مدنچ + امن دو يززمچرهرخآ و مدزبن وزارذ"

 پسا مدو يهوك شذوک (ع) لیل | بن ۵
  اسم ا بن

 نماد 2۱ ةید ره یمتیضی .( ع) ناذنذ

 بذاک عهص ینعی ( ع)

 صجق*

 یتشارو يدروخ ییتعنغب ( ع) کن ۵,

 زاردپساوبآ ربگرزب رلد عتفل اب ( ع) بون ۵

 ينبی بو نت ينجب ناکچ حقفل اب (ع) ین 3

 هنر آ تین سنا عار
 مبقلابو هتخيم۲ باب ریش عتفلاب-( ع) حاود-

 هایدس ی اپ, اخ اب خيس 5 هذ مپ تم یر یی تست و

 کانرهز تیاغب

 بارشد روخ ياه دبخ (ع) عراود۰

 ناو ياهبآ (ع) فراو۰

 ین دیشچ .يزيچواو فیفختب حتفلاب (ع) فاوذ ۰
 کولم درموآ و هیدشت هب و نهمشچو ۰

 موقلح ياقرط عتفلاب ۰( ع) نتاوذ-

 رتنو هجعیلااخلا سکی (ع) ف 4

 يرعاش م ان س

 هقان ياپب يوعد ۵ وج یصخش يز وم د وب باعصاز

 هک تخد کو ما ءداد ونب ن دوم. رف ۵ رگر هرس نازی

 هض رع د وین رف اح یسل هک هندوم هنرمارد هوا

 | موا اما هتناسریم اهب ملاع مایبخا مورتسنادک د یک

 سرد ترضعن۲دک تسارهاظ میرا هنپ تسارم

 هاوک هک اچ ره هبدزخدک دن دومف دنا فاد اص هعقاو

 هشاب ه اوک و د دهد

 دنبی هاظ !,فقلخ هکنا مضلاب ( ع) لقعلا و ذ

 اک, لغکتم هکدوب یصخش هک | هنگ يضعب و.

 6۲| دود

 دنیا ره هنیآ[ مدد وب رش اظ هک روت د دنا نام

 هیقلبن تسا فلطم باجتحا ییا

 رکنب دکی فحاپ امفلخ هکنا ( ع) نبعلاودذ

 هنیببم

 تربقح غیت مان "افلا جتفب ۳

 ما ۳ از مر نینر لاو
 تسی میفهب مان فاک رسکب مون) لفکلاو ۵

 یر راک ۳
 دود 3 ۳-3

 تشذگک لقعلاو تم ( ع) یبعیلاود
 ياقنم ین واهخمیم عقب )ع) ریشپل ۳

 لاهع ترضحراهیانک (ع) یبرونلاود
 تس 1

 ی هام آ»ِع ان نون و تسا نو

 زا ویلم هصق ,یبا دنده دورخوا مکشب میس
 تسا

 و ناسنر قر اه وشیت عتقل اب (عر بیا و۰

 یرتزبو ییزم هنلیو ریشیش ياسد و نآرفپم
 اهزهچ

 دشفو بانق "7 یامرُک تخس رب و یدش تیاثو بجأو

 يرادوو و شن اد زا دعب نوش نادانو لسع

 نتفر تحتس ینعیب ( ع) ح و۵
 هک مرنا نارتتشا عتفلایو ی هنار مضی (ع) ۵ و۵
 هشاب هدات هس زا دعب

 و دزا ود سر افنن يجتنم لوقی نآو هی رب زارد وسیل

 تلالم یضعب صاوخ و تسابو یعب صاوخ تسیعون
 تسا فیالخ تواغتو لت اقت يضعب سعاوخو تس اماع

 نامدرم 5



۰ 

 ماد ۳

 يزمت جتفلابو تشاچ تقوو باتق7 مضب ( ع) (ک

 شنادو عبط

 زاوآو ندرو"آ دایو ند رک دای رسکل اب ( ع )رب < ذ

 ۱ نیم لر و
 مادی[ ریشش و هالوپ یشاو

 ثسا رکذ حیجو هرن مضلاب ( ع) نارک

 ندرگدایرسکلاب ( ع) هترکذ
 هایو د کدایب هم وصقم فل ابو رسکلاب (ع ) يرکد

 هدنپ و دمو"

 مان متقلاب ( ف) یاوکذ

 يوق هرنر نارن یتیضب ( ع)روکه

 نیت رسکب و کری ز و عبطزمت درم ( ع) نیک
 ي مای ن هی هشنلا حم

 د ای کین و « دنریث ه ای کین مش اب (ع) ربک ذ
 5 دن ماد

 ندق ما مرسکلاپو يمووخ مضب (ع) له
 ی هش مرذ و

 حوصفو تعلصت و ن دشنابرنزیت حتف اب (ع) هق ال ذ

 ت

 یتق م باتش عتفل اب ( ع) نالذ

 هم اج ماد مشلاب(خ) ل ذل ف

 تسام و يلبب ند وب د موخ یبتعقغب ( ع ) فل ۵

 ی انیپد م وخ م ال نوکس و لا مغب و يئيب

 يايب د روح يت تقلب ( ع) اف ۵

 هرج زین و دوعب يوس تسا ء ماشا (ع) کل ذ

 هما واچ

 م ام عتعلاب ( ع) لولذ

 مقل اب و کرک و ندش موش رسکلاب ( ع) هل ذ

 درود ه دنربو ير اون

 او اب غريق (ع) فیل ذ

 زاوخ عتفلاب ( ع) لیبل ذ
 او يک تل هی تفص و ی دیه وکن حل اب ( ع) م ذ

 بند

 رغال ر ایسب رسکل اب و

 یدشاب ٩ رثغمن هببنجدیلا و نقل اب ( ع) عام

 درک ثی ایح هکناو زاپایر رسکل اب ( ع)رام

 تر زب نار هپ مانو يسآ رب هنن اب بجاو وا

 ياهاجور ونیز وفحو تممرحرسکلاب ( ع) ماس
 ب۲ کهنا

 ۳ (ع) هنمذ
 و هی ار د ماللسار اد رد ناماو ۵ هب #ر دک باشت ید لفا

 هشاب هتنناد ک هناب"۳ هکبه اچ عتفل اپ

 راز راک رب ریش ند رک کن اپ حاقل اب ( ع)رسذ

 رب ن دیناد رف صب زح وار يسک شخیلنا ون رنو

 رسالابو رتش ند ک کت اب و نصب شخبلن ارب و يزيچ

 «دتنکي ناب رایسب و کری ز و میلد

 ه دم" زین ند در موزلو ناماوديرسکی ( ع) همذ

 تسا ی همذرب راک ن الن هنیوک هکن انچ

 هک بانک له !میم دی هشت ورسکل اب ( ع) یمذ

 همزب ب وسنم و هنشاپ يرامنب زه

 ندش تنادرب وندیپ اتش حتفلاب (ع) نایمذ

 ۱ ن هیناجن رو

 تشخگ هکرم ذ لقم ( ع) ریمذ

 ندیمارحورتش نتفريعون حتقلاب (ع) لیم ه

 ش وخان ب ۲و و دیه وکن عتنلاب ( ع) نیمذ
 يزهچ ول وب و نم ب7 ود وشیما دیب و ررب هک هناد و

 ر وم دبی نوچ

 «دبیح دض عنقل اب ( ع) هببمذ
 ن:هش کاله و ی دش تسس عتفلاب ( ع) نذ
 د وضن همطقنم وا ضیح هک ين ز عتقلاب ( ف) اتذ

 هی" وا يقييزا ب۲ می اد هک ينا ور و

 هلایند و يزيچ ره سپس رضگلاب ( ع) بان ذ

 مشچ هل اهند و مد مضلاب یبانذ

 ی مانعتثلاب (ع) بیان

 مد تسه هرانب ان ییثعتقب و ه انُک عنغلاپ بز ذ



 کد
 هلثم (ع) فر ۵

 برس حنفل اب و يتدبس و تبسب مضل اب (ع) بیر

 خرم شخاهنا نیرسو خرم

 راْذْلِب يتعي عتفلاب (ع) ييت ر ه

 و ن و ۸ مو ۵ نوکس و مک عتفب ( ع) و رد

 ی دوناسرتو ی هین اشفا و تخت تسج و ندینارب

 ار مک

 رادرهز خرس تسیروناچ یبتبغب (ع) ح ورد
 هشاپ ده اس یاه هطفن ورپ

 یناتسْلی ي مان لیق  يهوک مانعتفب (ع) ه ور ذ

 و مشچ يل انش و ر يور اد مفلاپ )ِع ) ر و ر ذ

 ه ایک ی همم دو بانف7 دم" رپ

 و رانفر کبس یتش و بسا عتقلاب (ع) ع ور ه
 مات جا

 نصع عظج ظعا يا (یزدیقع ورز#
 و هوک مس يالاپ و ياهوآ شکل اب )ع) 5 9

 عف وم یب رت الاپ

 هباتفآ د رگ هچنا ود رم رخ هچ موم عتفب (ع) در ۵

 مشلاب و هیاپن باقق "۲ ین" انشورم , ۵ هک نز دو

 فنیوک ن زا ارن۲ هک کی ماب تسیهلغ "۲ و سر وات

 ياه رتالاب + ر وصقم فل اي مش اب (ع) ير ذ

 < هناشفا عنقل اب و اه زیچ

۳ 

 حیچد رغم راه داز دنزرف مغلاب (عر) تب ایر.

 سام

 نا ها ینزرذ و نآدن زرف مش اب ( ع) هنیر ۵

 ۱ : فر

 یبمز دتشیو ,تسب ش مان .عتفلاب (ع) معبر ۵
 هلثم ( ع ) هحیر

 تشذت هک عورذ لثم ( ع) حیرذ

 هی دشت و رسکلاو مضل ابو يتسومپ ( ع) هعیر ذ

 جو یمد7 لسنایو او

 یتنر مشچزا تفا حاقلاب (ع) بیر

 وث ۵
 اههدش هدنلارپ عتفلاب ( ع) ع ذاع ۵
 اه هوک عتنلاب ( ع) حاعذ
 یدنماد یب ناج دوو لت اق ره م مضلاب ( ع) فا

 ید رک غاوآ و يوپس پآ مضل اب ( عر بفاع

6۱9۹ 

 ولت یا نو رک هفج ینعی ییرعتلاب ( ع) تع

 تسچردوز عتفلاب ( ع) عادع
 ندرکشاف و ندرک هد رب حتفلای (ع) هع دع ذ

1 

 هک يزبجو یدیسرتیتخقغیو سرتمضلاب ( عر 7 ۵

 دوش هدبس رث نازا

 نهروخب هدرگدول ۲ رهز يزيچ عقل اب (ع ) بعد

 نداد ار یسک

 ندرکز اوت یتعتفب ( ع) کعذ

 ورزیت هقان مالول اد رسکی ( ع) بلع ذ

 ینشورانتر تسچ هدامرتش سمللای (ع ) هبلع

 تسیهایگ مان منغلای ( ع) بق ولع
 ایاتشو يسک یتشکب دون باننش عتغل اب (ع) ف ذ

 ن ذوین یتسچ و ندین

 ششوبحانو شوخ زازبت_ يوب یبتعتفب (ع) رف
 دفن اب يوفو ارس نیپ هکیرتش يمت رسکب و نهم" يوب و

 يناوچ رسکلاب و

 هراد یوب تشز تسیهاب عتفلاب ( ب ) ارن ذ

 شوئانپ مسکلاب و

 ملی عنقبو خنزو نآ هکنز یتعتفی (ع) نقذ

 یست فلج تبثپرب تشمو ندز جننز رب مود نوکسو
 درو لاسریبو ند ز

 هتشهورف مرن قذوک هدامرتنت عتغب (ع) نوق ذ
 ندرت كيزب ور اتقر رد دف اپ



 ارد 0۱۸
 رز ی

 "انهب و هنپا فلحرپ هک عادو فو رعم ( ع ع) جب ۵

 هاب یا یارب هچناو دی رب وبکف عنفلاب و ن هرک

 اوراچز

 مد هک تسبد مد اب حتفو مضب ورسکلاب ) ع) هحبذ

 دوشما دبپ نوخ ر اسب ز | ولکط

 مرنرانقت هجب" اپ نوکس ورسکب (ِع) فن

 لین و تشادهاکنن و عفد عتفلاپ تر بدی

 هدنی و گرین هرن هک رب ۲ و یر جرف ينحيب

 ندرک هل دود لاذ ودره عتخب (ع)هب دید
 اوهمد دنناب هتخب و۲ هل يزيچ نر هیینج ور اکرید ان

 يدناوخدورنو دل هطقنر نقبشون حاقلاب ( ع) رب ذ

 يزيچ نتسناد و نوناوخ هتسهآ۲ و

 بفشک تشب و يهام شوک عتفلاب (ع) لب

 نر اس هن ان و یجئرپ تسد نارزادک يه ام ناوختسا و

 خال میدیم اک یوق «درمزب عتفلاب ( ع) لوبذ
 هنک کش ام اه :ربس هک ثضس داپو بسا ی هش

 عقد مد تشا ههاگن ( ع) هب ذ

 مالسلا هبیلع لیعیسا پف رینو يفنشک ( ع ) 2 ۵

 ينيش د و هنیکو موج و ملط حتفلاب (ع) لجن
 هرم 3 حیج عتقلاب (ع)رب احد

 هنن ییسب زور يارب «چنا مفلاب (ع) ۳

 ند اپن ۸

 یابو دن هدف سپ مچن حنا ( ع) هربخ

 سراغبادن ما ذگ نبسب زور

 و گینو نیمز رب یداشخا هناد عتفلاب (ع)رن
 مانودروج ياه هچرومو هد اش یزبچاب نآ .هننام

 ۷ دتیوگ ینخد ی

 را ذلبرطکلای و تسی ۵د رم

 و 9 1

 نر 1

 يرپب زایوم يهبمس مضلاب (عر) هنارذ

 عرد
 هعورو هد امرتش,یدبن بل دبرسکل اب ( ع)راردذ

 وزاب و مينرا و تسد شرا مسکلاب ( عر عارد

 رز عقلابو مهق ل مافم ما يلزنم و تقاطو ی انشل نا ات ۱

 تف اسمو و اب کجس نزو نایسیم یسیرب تسد تسچ

 هنب ایمب ار اهزیچ هک يزا و هننل نوچ جا یف تسدو ۵

 تسیا هلیبق و رقش نام و

 صش زیت عتفلاب ( ع) هغیار ذ

 تشذک هک چنرب ایذ قم ( ع) حب ارذ
 شناف ینعبب و اماک حارف ( ع) عیارذ

 ؛ک مچ یر هدنزبت و مگشفگ هد کشن عتفل اپ )ع ) بر

 اب یمن نره صف صاف اور عرفان

 مش ابو دسر می رگچ رد هک يراپيب و دش اب

 یللق م مکش و ه دعم یر هش هابت یمتعنغب و ربت يرچ

 شفت هدویبو هتسیار زاب هان و دور يه اکن هکنانچ

 ناوجح

 نابز زبت ين اث رس و )سو

 دن ام ن عقل اب (ع) ابر ۵
 ,لعق مانو اپات و اه هتنپ حنلل اب ( ع) میر

 تسی هلبیق مپ مان و ارتش نا فورعم

 ند رک ماعط د عباوم عتفلاب (ع) حر ذ

 ,مکینو هدیاس يوماد عتفلاب ( فر هر ۹1

 "افشور یو ما د لیقو دنناشفا يزيچ رپ هک ه دیک اس

 "و اهک و باتف 7 .ن ی دم ۲م هب یتپفب و مشچ"

 ی

 من ته ما هش زارد ویق

 ناغب نآ سپاد ایصتهک هدام متش و یتشذ وا هچب و

 هنز يبت ار حیصات د وش
 جم ز و هو هناهراتسود ملقلاب (ع) ناعر ذ

 کا ناور یبتعتقب (ع) ناغ رذ
 یشتفر تسس

 و مشچ ز



 طاد

 . فالخما ینامسنج ؟سانست ي دعب ((تبف) م هرس و هر

 هک دنیوآذم اون ی تکی رپ هک

 هنناد يب رع نابز و هنربم ارف هدیاپ و درآ یرقف مي

 دهد آساوس و هکن]و زیلنارش مد رمو
 هلیپ م رک ينعي ( ف)

 هکن7 مابتعاب نیمز ينعب (ف) رس تفش وی

 زین و تسا هفبط تفه هکن"7 ای تسا موشک تفش هک بش

 هیی ] موسقم یایجنم دزن تقشه

 یاهاشداپ وربهک تن يالاب هماج

 یاب رک بت میشاد هک جات ین

 ه الکو ینیشن

0 

 تشسس بجوک جودد مس سس
 ناولآ تاج

 يقرحو یتقم تمسچو س و رخ جات ی ينعيب ( ع)

 یشای هص تفش لیح باسعب اجه فورخ زل تا

 دنوا دخ ودرم نیا (ع)۱۵

 ید نذر زاوآ و بیع ( ع) با

 اد لنغ لنصت راوا یاهبل ةکتانح هشت تتس

 نر ک نکا

 تحخ اد یتعیبو ها

 (ع) حباذ
 دنن فلح ري هک يغاد و ش دنیول

 ردو سفن دن وا دخو تقبقحو یتسه ( ع) تا

 تسا تافص ر ابتع اب تاذ ناکلاس ح ًالطصا

 يس رک ينعي ( ع) 8
 ولپب ود ينعي (ع) بنجحل تا5

 لر برد )ِع ) با و ذلاتا5

 پچ تسد بناج (ع) لاپیشل تا

 هادش /انپ مراغاب ( ع) هاپعلاتا

 وا هثلع و مشچ مدرم (ع) نیعلاتآ 3

 گساهر اشا"اسا يياو یاشیا ینعی ( ع) تکناا ۵

 او ارش ندروج رب

 نوریب ناب ز هکات شف رگولک تخس ( ع) طاذ

 با 5 هعس هل ه مانس زیئو (شورعم

 0۱۷ یب 3
 د ولت
 " ندرمدوز هزیه نوگسو عتفل اب ( ع) فا

 ولکن سو من ززیز (ع) یقاد
 شاید دما رب مت دنلب هک موقلح ف رط ( ع) هنناد

 نآهیعب تراشا (ع) کا
 هدننکهای يفعي (ع) رکآ ذ
 هک ۵

 مالسل | هیاع سن وی ت رمغح ینعب ( تر نونل ۵

 نر اتم يه ام نآ نونو تسا نون دنوا هخ هک

 تسا روشم هصق یبا هدرب ورف مگشر دار مد النیل ا هملع

 راوخ و ندرت تغص يدبب و بيع ینعیب ( ع) ۰ ۵

 /رتخنا قو قلاب و نیش اوخو رده

 مسا ییا واهرمود ناشیا نونرسکب ( ع) نا 3۵

 ببع و تسا تراش1ا

 هدنو ر سک سپ وا وتبب نون رسکب ) گرا تک ۳۵

 لفاع ينعي (ع) لهاخ

 ما

 وسبت ينعي (ع) هبیا ذ

 :همشچ يتعب (ع) هغیاذ
 رود و يتش دواکف دی هشنلاو عذر اپ (ع) به

 نتفرگنرا رق اجکیی وردوب د هرتمو یتشا دز ابو درک

 نان یکشحخ و امرف رخ "رد هیشج ندش کشع و

 زد ندرک تشاد هاکنن و نه مغالو یلدشت» | بل

 یششادز ابو ندنآر و عقد

 وک مان و سلم مضل اب ( (ع) باب

 هتسا هقهحرور ددگ ءایس هطقن و لسع سلم و هنی دم

 و ) هبابذ

 رد تسا يه

 هاب

 رد هکیاپناکخش هیهشتلا و عتقلاب ( ع) جاب 5

 1 دوم ]أ ثدب ناتشگنا

 هطبلپ ینعب هتیلف حتفل اب (ع) هل اب ذ

 نیتعتنبو یضغش ماترسکب و منفلاب ( ع۱ نایبذ



 وب ث ۹

 لو

 وزنقد ينعي باسح بانک رسکل اب ( ع) ناوید

 هاگ ید عیج و رغو رعش باتت

 > ماما سفذ زا هی انک ( ۳ ( یی ا وی د

 زا يسنج يسماق مرامچف موداب ( ک ) اپ وید
 هتیوکز ین ياپويد ار وا توبکنع

 تویکنعزایسنج (ف ) يايويد

 مضو»« دحرمياب رسکب ( ف ) و دیر وکب وب ۵
 هش اب دقف رک ام وا نج هک يسک هلپهم ۱ مسکو اد

 رجل و ی هرم مان و يو ماد مان ( ار تب وی۵

 د زن اتش ایم مان و هنیوگ از هاش ادیشپجز ث رویهط

 یکلم ياهامزآ تسا مه

 یبو تزع یب درمهب هشنلاو عتفلاپ (ع) توی

 گی

 يكي رات ینعیب 3-0 و

 رد و دشاب نیتسوب زايعون ( ف ) هماجوید
 ار كنلب و ریش تسوپ هل تسا م وق رم عنسن زا يدشعپ

 : .فنک رب لفج زوررد ن اناولپ و نارداب دک دنی وت

 ملاعا هلل | ودنز ! دنا

 ناج تخم ينعب ( اف ) ن اج هید
 مشیرباو هنبیشیر د هک تسا يمرک ( سا هچ وید

 نوع هک ول زود رارخ نا دب ما دنا هک یبوچ و دف ]
 دنیوگ لو ر زا رث7 هک تسیه اد و هکیبم ندب زا

 زا هنچ يوم و مس و رز هد و (ف)راخ هید

 يور رب و دوش عیج اجکی هک فلز و لک اک و رس

 کان حاش و هتف اربلد

 هننام تسینحخر درب دنهرونص ( ف) را هوید

 ارازقل و ملاف و بصع تساا عفان نا ریش هک ر ونص

 ل دی مات و ربل د و۵ د تخم ينعب ( هف )لوید

 له اجو

 يلد تخس ينعب (ف )یلد وبه

 هری ذپ )اوز د و ز هک ينل ود ( ف) تلودوبد

 وب ۵

 هدب د يرپ هش هنا ویدينعب ( ف ) دید وبد

 هلثم ( ف ) و دید وبد

 بحاص فورعم يابرروسکم لواب ( صف )روید

 دوی يارسو هن اد

 تسیا ون مان ( فر) شخر هید

 هنف گوید ينعي ( صف ) دزوید

 هلثم ( ف ) یه زوید

 وید هکیسک و هنن اموی د ينعي ( ف)راس وید

 ودن دنبن ارب اه رپ هک تسی هماج نت و دش وپ هماج

 دنیا وم هماج زا یعون 7و هفنشوپ کیک ماکش تق و مد

 رب و دش اب ضبرع و تم اق زا م د تب اي هک تسیا

 ن دیینج د اک م اکش مدعد رکبضن باقع یاه هن اش ۲

 نایک نآ موناج هنابنجب ب اقع ي اه هن ات و هری

 دن زیخورف هدیه تسا باقع) اب ي ابدص رم دک دنرب

 !مدیه ات دناپب زا ورپزا باقع میب زا و

 دننک م ایسپ ناقسم ز مد ماکش عون ساو دنریکب

 هشاب الاب يوسب نآ مشپدک هفیوم هماچزآ يعو و

 وید :هیوفهیوم ردو هنشوپ گنج ز و ممد نان اول

 و دنشنوپ گنج زو ,هک تشمد یمس الپ "دم اج هماج
 هنیوگم اسوید امن" هدنشویهک تسا تآ حصا

 تشکا موا منس هک تسی ید مان (ف) دیبس وب د

 شکرس پساراوس ينعي ( فرراوس وید

 تسیاهاخ یس , اف فاحب (ب ز بعلت

 هنیوگز بن کنشم ویه ارول شام هتنام هایس

 غور ایسرسکلای ( ف ) و داکو ید
 منا ود هک مدنُک زا یعون ( ف ) مدنکو ید

 کر زب هشوح هک دنادتغل یضعی و دش اپ فا الغ یکی د

 ۱ دشاب نا هیب هک

 رم (فربولکو ید
 هشابياجو نوید ناکم ینعی ( ب ) جد و بد

 کان سرثو هبا خو درب نآآ ید رابسب هاملو تدخرد هک

 حب ۵ مد



۳ ۵ 

 یقسوم وا تسی اون مان (سش) شخ ر کی

 یلنسرگ م و ۵ نوکسو مکب حتغب حر ع وعید

 ترم

 دز و یاسر ر یی م دوو عشق را وح

 تسا فورعم وا لو یجم ياب اي و هش ذگز ور ييجع

 ین ا هنمب دل و ناخی هک هش اب لر رب هم

 يسراف فک ان و رسکل اب ( ف)ز ارفاکی۵
 يررب دن زا هن ا هتتخپ لید يالاب هچنا فرق وم

 هچ وهش وخ

 ددتم (ف) را رثا کی ۵
 دانم (ف) رازوا كید

 رااف فاصاب وسکل اب (ف) هی ابکی ه

 نا دگید يسراف يايابو فوقوم

 لبخب فی ق) رس نا دنید

 تشذ هکر ارق | تی د تر
 يقخسو ف ورعم هقیاط م الو لا ۵ حتغب (ع) ملی د

 بو ض هو رک و نانیشدوالبو

 دیاز درت و شبحرد هکن7و هناویه و نالیگ

 ملبد عیج (ع) نایلید
 ما و لوپجم مای و روسکم لو اب (ف) کیلید
 تن ر هایس تسی ر وناج مان خ وتغممیم و ف وقوم

 دزکب ارک رش و د وب راد ره ن تی اغیاهک ت وبکتعب هیبش

 ي رانب و هنب وکخ زمن ه هنش ا رن 7 و د غاس کاله

 هتنآ وح البتر

 عیب فورعم يايورزستم وای ( ع) میاد
 ردو هتیو میدا یزانب ان[ هک مرچ زا يعونو ور

 دوی تتخس ناماب نژو تسا دید

 هنز مانرسکلاب (ع )سابید

 ی زریزو مایحو نخل و

 جربرد باتف] ندنام تم یتعی ( ف ) یاپید

 دوی لب ج اجدح

 19 روید

 ۳9و 3 ) كف ) رصد

 كس ناراب رسکب ( ع) هیید

 زا شد مه دزذاپ ۹ عقب 1 فر اراوب میل هل

 ۳ > هامرش

 و یاب ود ره یوکسو لاد متناب ته نسب

 و هننک يزاب نا دی ن اب هک بوجود نآ میموم هیدک

 ننیوگز ین پوچ کوغ ارنآ
 ررقم تقو یمعتوردهک يم او عنقلاب ( ع) نید
 ماوو نیو ضرف ارن7دشامن یبعن تقو فک او هشاپ

 ی شاداپو شاداپ متکلاب نهاد ماوو نقسا وخ

 ندین اد مارو ندرک مرتو نذاهن ندرو نان منو

 ران یلعتسمو بلاغو نتشاد يزبچ رم و وزیر سس

 هارخر ید رز افت ریه اورتراوشم هاشداپو کلام و
 مای و ث دایعو ترجسو شلو يرايبيو يمات زبه رب و

 مین نآرایاب میاد ن ار ابو مکحو

 املوا مانو س مز تسسب ط سم رسکل اپ ( ع )رانید

 تسا

 بفارص زا دن انک ( ف )ریش ر انید

 یمن و يينبريا هم اج زا ی ون (ف  ير ای د

0 
 ءامره زا دوب مهدز اب زور مان فن . ه رب سید

 يکلم

 را ان ( ف ) رنید

 مرا مچ نوکسر مود د حق و لب کی رسکپ ( ف )رو هی د

 و يرو ید دیحا هجاوخ ترضح هک تس يماقم مان

 تساج یا هی بوسنم يرو نیدولع داشيم هجاوخ

 دلثم ( ف ) يرونيه

 تسا فو رغم وا دراد ينعم هس (.ف ) وبد

 زور ردک هنییشپ هماجزا يعون مومس نا ولپ مرد

 دنشوپ کنج

 راکلک ه ابنب (ف ۳ اوید

 زجاع ینعب ( فر ندید هاتوکراوپد



 یزد 801

 وا متسیا مان مرنقم مای( بک :نیو ایم

 ماد جنا هتک يافعبو هل ابد لچ ی اعت دژیا ي ايمان

 نو

 ج9, به ) بق 1

 رس

 1 مخب سا هم ررو دن کامیاد

 هنی ول ع وچطم يبرعبو هش اهن ماخ شدوپ مات هک يابپد

 0 برعمملجبد كن ریوح (بف ( هببد

 قیورب جا تفهزا تشیجاآ (فر يورسخ همید

 مپ نوخو نداداهب نوح رسالاب (ع) تید

 نه ول ایا دتیکرسکت اب ( ع) تی

 بش يكي ات زونو کد مات عتفلاب (ع)ووچب ۵,

 امزتجاهقودب ختفل اب (عا)ب مجید
 تسنادو درک هقی اعم يتعيرسالاب ( بف)هیاد

 ي مابین وهو شن اد يقعيب زمنز دم" ]هی و

 يد انییو مشجو هیوک | م یتیم (ف)ارادپ ۵

 ی هید و ادیپو ه رصای.توقو

 زاو ای رد ربع هک ملت ي ينعب ( ف ) نابهیود

 ي دنلبز ا دنالیب رظان و هددر و کان کم 1!
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 بانتف "۲ ينعب م مامچماب ( فا ) مرا« فرق

 لاح ز ؛يقعب ( بق ) تکاف مرابادری۵

 تعردو هدشهدهاشهو مشج ینعیب (سفا) عید

 ي۵ ول ای و هر ای یاب

 هتک ده اشم هنسشن

 نارب یاب ۶ لدد 11 هاب

 هراتس ينعب (اف) تّن۵ کوه دید

 نر ذوب رظنتم یتعب نف) مزار تربو هی

 هش موقرم هک ناب دید لثم ( بف )آی دب ۵

 انهب انو هیفس و هیاد یباعب ((تق) کر و اکو نیو

 ةاقم (تفا) تسیر وف اکو هبد

 0 هک تسیلگ مان (ف) یاشییرذ

 ماگتهر ۵ هک هم اجزا يعون و هتیوک زین مچ

 (ضید

 ۵ اب وین | ون و دقنش وب را زنگ و

 و یاس اتفرو ظک تن

 انک لب اتو انکء ان ینعی ( بق) , ن انکه بد

 مت کت تا تهی هر ام ( تق) هم یا

 ارس فنا وو ه دننیب ينعب ( ف )ر و : دید

 یایاسرت الکی ریز( ارد

 هش اب غاود تهم يک يب (بمر) ل 4 0

 خراب امن و ما هیانک (ف) کنتر ۵

 8 هدلبآ يخد تسیناز ور مان ( بف) ير رز و

 يکلم ياه هام

 ند رمينعب (ف) ن هشاید

 اهن د ینعی (سق) تا اکمرید

 تلخ يتعب بق) انیمرید
 موق رم هکتسا م اب می ۵ ينعيب لوا (بف)دنری ۵

 دنیول ار نامرزه ۳9۵۶

 «دننک ری د ينعي ( ف) دن بد

 این د ينعب (ف)زوس دن ريد

 وسخ بس | مان و نول و ت هشت هرس

 لیام يغ ابس هب ي رنانمک احخ تلف مو ه اسم ,تکتف مو زی و رب

 . تاکید يعوف و ماطحل و هعافو

 وپچکم ي اي وروسکم لواب (ف) نا دنرپ ه

 ینه7 هی اپ هسا» در نونب حرتفم هط وقنم يا و

 هنی ول ار

 هلت موقرم هکز ید یتعیب (ف ) ی رب ه

 ِ ری ب۵

 شر او

 صخش هلیم نیسو سکلاب ( ف ) هنب ۵

 تسايما ۵ وهجم ياي و لاد منکپ ( ف) شی

 نداد زا

 یتقر بي زیچ يوسب ناهنپ حتفلاب (ع) ناضبد

 ندیدرلب ربد و



 اب ندوگ رت يلاحتا و ندیلام

 نه ه

 عفغل اب و « دا دن ابی دعی رسکل اب (ف) ین ز اه و

 نوزئب تسا یهدو ميم

 ۳ تیاغب دم موجسو مکب حقی( بق) س ی د

 لوهد يدنب هک تررعم یبتیهب (اث) له

 م دک یلپ مالو لاد متقب ( ف ) هلهد

 ثسا یهابق مان و دنرذق
 نآ رب مد,

 قدزدناوهزاوردوزد یی امرسللاب ( ع رربلهد
 ۱ يآ مش

 يهوبنا شف رفورف ور ایسب ه دع حنفلاب (ع) ب
 لوک و قید دیلاو عتفلاب (ع)عاپهد

 رایسب د دع و هنامز ینخس و ایم ۲

 تسا دهاش نان ه هز اهیانک ( ف) وت اس « ۵
 اییول دنن ام وا هنا ۵ هک هال مان ( بف) تیهد

 تسا يتخد راب زین ود وی

 يه ايس مغلاب (ع) هی

 نغورام نهب و ندرت ۳ عتفلاب ( ع) نه

 و نت فوت نار اب

 دنل رث ]میم يوم هل
 هتنزب ينعيب ( ف) تنه ۵

 ۳1 5 رهن اه د لثپب ( ف )رد نه

 هوا هوای ینعی ( ف ) دیر ه نه ه

 نادند زا هیانک ( ف) راد هرس نهد

 تش

 هک ز ما مک ره اوج زا یعون عاثل اب ( هتان) این

 رد ار یایسا هک م اکخل یه و هنیوت منه د شیپ رعپ

 راکیاه اود رد و۱, منو گرم تسا یٌلتس و هننک ناهد
2 

 ماگنز ارنآ۲ و مشچ ياود صوصخب دی7۲
 ه دم" مت 5۵ ینعیب و دم دنیول.

 ي) نیم

 )۳ بید

 هنناوح ظنح شیز اتیداب یبتیقب ( ف) نوه

 زین رب زا و

 هنامز یتخسو ندش گریز عتفلاب ( ع) یه

 عاجش و ن هبسر

 تشذگ هک دچه د لثم ( ف ) هححبفد

 همنزب ينعي ( ف) دیشد

 يايو ءدز ينافب حوتفم لواب (تف) ید ویهد

 هدر اب حوتفم لاد و )و جم واوو مویضم هینانصت

 هش اپ رشع فرعن ند وتو نیولار رشع

 يب نار اب و ييياد و هشبیه رسکلاپ ( ف ) هی۵

 هعمو فرپ

 غریب باتف 7 ندنام تدم عتفلاب ( ف) ي۵

 زا دز ور من زمنو هنناوخ زین هاپیذ ارن۲ هک يدج

 لاتخ ز ۱ هتش ذگ هک زورید رسکل اپ و هام

 لیقز < دتهدازج هب دشن و عتخل اب ( ع ) اید

 ه دتنک بانیح و ه دننک مکح و «دننک اضق و ه هننک

 يابپ دنیوک زیرجارن"] برع هک هماج (ف) ای۵

 ور ز

 هر نا اد ۰ هنیوُگز ین يسر اب
 تا ۴

 مر هری ۵ ۳ 6) ج اب ۵

 2 تسیا هماج يفعيبوزين يسماف میجب و بانل

 يالاب ار آ يدوب مجع ناهاشداپ هصاخ ششوپ

 دو ي دنهيشوب رگید هماج

 ۱ يذ دو ان فلکت

 تان ابب د ينعب ) ُف  ییجابید

 مناشه ز و, هیجعم) 1خمنفو ل اد عتخپ (ب)ر ابد

 يا. ۵ذچ ,شفوب جوش

 زوربه عا اصهو روم | منب دت تمتو رس ور اس ر اف دام

 هبع زور 1 ید او تسا فاعنمو اید ونتعفا و مذ اید

 23 صد هز وب و 3 تسا کیذ دیو و هاب ی اعم یشجو

 نآدنزرثو داوخ ین زا همت ممب ز نداد



 ره ۲

 و ۳ تر وح

 شیا رو بیز ينعب (سف) یر ۵ ه درن اپ و ی

 ایراد

 یاهش مز (ف) ییکجتنیو هآ

 زس تسا يکقن هس مومسو مکی عثقب ( ف) مهد

 نفچ ذوب یبرمش شیعط هنر بک رهتم نم

 رشاوجا يعون اه حتفو مضلابو دن رکن یه دب

 اچ خب ((فا)ر اچ و ۵
 ه۵

 اید
 ملید نابزبو» دوخت ينعب ( تف) کت ه

 هنیوگآ م تبع

۰ ۱ 

 هک
۱ 

مضلاب و مایسب ارتش حتفلاپ (ف) ناهيو
 

 لطاب ينعي لاد ود ره

 و

 تعنهو هاوئوذ ينعي (ف ) یعرش اد مر ۵ م هد

 هشااب هرقنوج مین هد و هسام

م یولقمو ریل تیاغب يتعي ی
 جا

 ۱ ام

 يه ۱
 . صل اخر از ثفص ین

زور (ِع) ره ۵
 نم دورفو" همه و راگ

 ی

 تلثو ۱ ی تک

 9 ید نان سا رقد

 اکک اه یو ی ی ) فر یهوکن» اوت

 ی
۱ 

ثشیارجنع ( اف ) هرم
 نوط وهرهادک کوک 

 ران

 ر

 درم رثل] ۳
 ۳ 1 و یاس هاب ی نا سو زمت

 7 مجید يذفشو زا ۵ هنر ۳ نالیکخ :

 یو
 و مت 2

 6( يرفد
خ لاس رهپ مدغل اب

 عتخلاپ و هدرود

 ۵ نوتس و مکی عثاب (ع) کوه"

 کشد

 بارح هد سکب ) فق) دژ ی َ

 هوس بلا وآ ی ایجنم حالطص اب (تف) لاسو ۵.

 نر ات

 ودتسل تبالو مانتنیت مسکب *( ف) نازبه ل*

 ۱ يه
 نجف دتشکرس نمتدکناغبو م اجسب نداد (ه) شه ۵م

 یجاث نوکسو اه مسکو اد عتفب 1 كف  قاب ۲

 يلن اکخب دیجعم

 نارمح حتخلاب (؟ف ) هنشه گ

 . فلاح شوخ دره حتفل اب ( ف ) مش ۵

 عیب ارث الاب هچرهو راوید هینچ )ع) صد ۱

 و يوربا يلنت یبنطنغب و یشتفاتتت خافلاجاو دشت اب:نبو

 رس يوم يلنت 

 و نتنبکش و ماعط ن دوب:بوختومرن ۲ ع) هفص و

 ند رک 5 ماپ

 مر ۱م ۳

 ار درسکل اپ (ع) ناغهه ۱

 اه هد "

 رولنا يم ينعب ( ع )رب نامهد

 دلم ( ف) رپ ناقهه ۳

 نزد راوضر يفعي (ف ) نلخ ناغفهو , ات دو
 تسا هلن

 (ب) هرکه ناذ ناوشر هلخ ن اقهه

 و یاقه د ياه همان ( ف) هر وخ ناقهه

 ی اشنا يا بنات

 لخ زسکلاب (ع) لتن نافهذ
 ندیتاش م

 نر ندرک يكي هزن و نتسکشو درک در

  لآ برعمونافهد عر ازهرسکلاپ ؛ (ف) ناکه
۳۹ 



 ً يود
 ..هاشود و بش و

 .مورولقع ينعي ( بف )ره وتو د

 بحاص یتعیب و تلود و او عنق و رسکب (ف ) لو د

 تلود

 یادی درّکم هماج ن دقت هنحذفل اب لود يبرع رد ویس

 واز | مدت هک هننک بصن ایسا يالابرب هچنا و مایا
 واد جرب و رنک پا ول ۵ و « مابمو ابکیب ء ودو رایسام ۵

۰ 

 راس" نی (هف) انیمدنال ووق
 .تسیا هوبم لوجم وا وو مضلاب ) فر هنالود

 ددناب كنر حرس ينانتسوب و يارحصو ین اتسوپ

 تلود هنو اد ينعي ( ب )ادخ تل ود

 !دعتو تلود بحاص (بف ) يادخ تلود

 تلود هو

 لا د مضیو ید بلاغ تخی عتفل اپ )ع) هنل ود

 و ندوپن يراد لام و يز اينیبو تلود واو نوکسو

 . بارش هناپيپزينو هنیوگز پن ار هاب درگ يسرافم»

 مات زا بسا هیعق مان نیترسکب (ع) فل و۵

 ید اولح مانو تسا فبطل تی اغب هک

 رغظو يکي هب هنامز شدرگدایدرُک ( ع) هل وو
 ي هنلبو هتشپ اد مضبو فاز هرباد ينعيب ر لایقاو

 ندیمرآو ندرب هشبیه عتفلاب ( ع)مود

 ينه ۲ دوخ حتفل اب ( ع) صمود
 و قو دل لمخب و نویز و سنا و هنبیک مضب (عر (ف ۵

 تسايزاب یمتعنفبو رت لیدزنو هیام

 هامورپم ينعي (ف ) هش وخ تکیز نانود

 هامورپم ينعي ( ف ) کل نانود

 هلثم ( ف ) درسو مرکنانود

 اتم و باقف"۲ ي دی (ب  نولم نانود

 بوبحم مشچود ينعي ( فر رناک تورا ود

 مشنچ مدرمو د ينكيب (ف) لغط يو هنهود

 واو فیفخقیو متفلابو زایافد ينعب ( ع) یو

 01 اد

 دیدشتب و مثفلابور وموسکم ندرکزاو" ایهیهشتو

 ريز اب اغدو يکن اکهیو یف اب ایب یصخش يايو واو

 هدنگ مشیرب# و هلیحورکمینعپ ( ف) لیود
 کم درم ود ينعيب ( بن) بوجخ فسوب ود

 یی شنل عم مود رسک و مکی یتفب ( فر هبود

 یاب اب ينعي

 هیرق رسکل ابو بفو رعم د هع حتفلاب (ف) ك

 ن هزی يماو ندا دی یماو *دنفدو

 یک ريز و ينبب رو ه ( عر اه

 کر زب يتعيب یهاد عیج مضب (ع) تا

 فالشور ادردنآرد هایم ياروعتفلاب (ف )راه ۵
 های قو .كتناب ینعیبو شنادو هوک
 ایتخسو هنامز ثهاوح عتفلاب (ع) سیراهد

 عرعن رج رد يسراف ياز و یتفلاب (بف )راد
 _ دابرقو

 هد رکرب ماجرسکلاب (ع )رفاه

 دک از کاعف بقل عتفلاب ( فر تک اهه
 نت يضعب رد وی پیغ ينعيب کاهد دوب بیع ۶ د بح اص

 لوا تساییا بیع هد آور تسن7 برعم کاعض هک

 يراوخ ر اهسبو يم منش ي زوج ي دا دبی و یهات وکويننش

 و ياد دبو يراک بانو سوت غورد و ينابز هیو
 ۱ يد رسمی

 رشوه خره تسوب کلا (ع) اه
 هنبوگیف شیز اقب هک ف ورعم عتفلای و فیض نایاب

 هر ابیح يتعپب ( فر هر د ناهد
 هناخ هک هسا ج رب ينعي (یو مجیبف ناهد
 تسایپ اتف7

 ودره جتفب و نک ميز حتقلاب ( بف) هناهه

 زاای يلهاکز ا دنک زاب مش زا شد هکن7 سن اجتم

 ء رد شدو هزاهماخ و کساپ ارنآ و با وخ هیلغ
 ِش دنه هبوت شیر اب هنبرعخ زین هزاف و ز اف و



 .شود 01

 ۵ رگدنزی هکلم اهخام زا

 یی جم 190۱

 هنش ونب یاتسو هدابی ناثسود ه؟ییارشو هشام

 هلثم ( تف ) يساکتسو ۵
 هکنا يس منراق تفاکو وا واب ( ف ) ناکتسبود

 ش هن م ۵ نیزع نت و ناج

 يسرآ افو دره ک اکو و اهر( عت)ویشت هناکتس و ۵

 گر زی حدقو.هنه د يتس و دید وخ هلابپ تیون هکن7

 نهتزوعح همازش "ناب ک
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 بزچ یبم ز حتفلای و مفل اب (بف) و دنس و۵
 «دیناشل و ناشعنل و

 راب مزیه ینغی نبتیضب ( ف) کوس و ۵
 و هعب را يصاتع ينعي ( فق ) زیلش ه هس و ۵

 / هسيخ صاوح

 < ر انس ودر اتس تفه (ف) لب یدق هس و ۵

 هک الفا يتعيب و شور ياه

 ناگهراتس ينعپ ( بق ) بکرم هس و ۵

 لو و تنش ذگ بش یس رافو اوب ( بق ) شو ه
 هی زیچ ه هنشودو فنگ و و زاب وه اٌک

 ين ديشود ناویح ( فراشوه

 هک دتشپ امرخ یفعی ( ع ) باش و ه
 بالوج لتم دننک تسا , زین کشز ا و دکچیو ماه ریش

 ی دنه هکرس زین و

 یحارص ینعی ( تر برط باش و۵
 كراپم هعجودزا هیانک ( ف) وسپک مت اش ود

 :مالسل اوءولصل دیلع تسا رو مسن ۳

 ن اکیبزايعون ( فر هخاش وه

 فورارت هتس ه و د ينعي ( ف ) نیهاش وه

 ,عقا ورسن میاط نا تی انک زین و يراکش ر ون ۳۹

 عقاوسن و تسا ون ارت لکش می اط مسن هچنانچ

 .دننام راک یمه اشب

 : اکو د

 .یدرک یداش ينعي ( فر ند زرب شود
 هنیوُکز بن ند دزرب فثک و

 .-نتشو هب ن ادب ربش ةکدشاب يفرظ ( ف ) هش و ۵

 .فورعم (ف) ندیشود

 .« دیس ان کرقخد يس راف موداب (فق) هژبش ود

 . هنن اوخ ه رکاب شیز اقیو ش هنشاب هد رکن ساسم هک

 یجمزو نایس 7 ينعي ( بف) نعصود
 هی رتشم و لحز یلعی ( ب) يولع ود

 ورد هکيتارغج سر اف واواب مضلاب ( ف) عود
 هتنک تسام هتتخا دنا ب۳

 ..نا غجزا هچنايسر افواو و مضلاب ( فر ابغ ود

 تا رغج ش"۲ و هنزاس

 _ لیتاپ هت رد هجذا غول اد مقب (ف)وع و ۵

 هنربک ناز" یغور هچنازا و .دنابب

 هنزپ عود زا هکيش7 ( فر) اوغ هد

 نا رب هک یته ۲ تل نآ مضلاب (ف)ک هد

 ننسی ر روش ام

 :يشارتم ی ( فقر راک ابی رکوز اکو ذ

 و یر یی هه

 مشچ مدرم ينعي ( بف)انک اکو ۵
 رو فیل و« هش مپ وذد ينعي (بق ) دناک و ۵ . منعک

 ندرآ اف زابل

 نممز وا .مو.د روت جرب يکي ( ف) و اکو ۵

 نایسآو ییمز ينعي ( ف ) را وهاکو ۵

 . نآ رد هک هشاب "دجتودنص ( ف) ناهکو د

 هنراذل ی ایمیر هلولشو هدنپ و لرد

 ۵ ذع و « هن,د بش ختفلاپ ( بر سک و ۵

 مایسپ

 باتمو باتفآ يطب ( ف ) نینبعکو د

 لدر و باغمو تانف"۲ نی ( ف)را۵ هلو ۵



 ذی ( فرش ابزومج >
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 هک: وبیتصم دن كس يب وچ>ا مع

 کو وت رجم و دل اوت وگو هنعش هب 5۹ رمکم ده رقن و رازب 1

 وممکی دار زا هکنایبیکرت ينعموهلهاز ا يعود و ندهد

 اش اشداپ شیپ مج دف نامز رد .دحخاش ود هزمنو دون :

 دننخاس يم يلاج هار هدید ر ودزا مد مات دن د یییع ۰

 ا دن يم هاشداپ پن اجب هال ي میمک رد اتنچ ز ور زمف و ۰

 ۳" تسف ر اعتم هنهر د لاحلآ هنکمم عق د ناب یز لو 3

 کر اعناس فیمظب و ین مهم لمذ شمی رد زمن ن ۲ دنن ام -د

 دین ون زین اور ٩

 ی.دیس ر هچذا کر تسد ر و۵ ه وب لکشم و اب

 نوطس مودهطبم جم لا ۵ ممغب ( بت )رو روض تی ۱

 تیانکز ین و قو رعمحتفلاب ( فر کلف رود .

 اصتس

 یبدلا باهش رهما تم دح زا تسا عماست دوو رم

 حیص * دیام رف يرمهظ ینابم رک

 لی دنترود.,

 کلر و ۵

 روددس زین مه تکاداپ ۳ تسا يبرامب بسم میل اب غریب زا

 تسا

 و انس هه ره" ز ود نب ۳ فب) يريقرو ٍِ

 لیاسر زره تفش < راتسرهر و دوتسا ه رایس نر

 طیب ۵ لااس مارن۵ شور ضیا جو اه تسا

 میکح

 #* يريفيرود تنعم ینک شوم ارف ات بی نیچ فرظ

 تساامربیغیب لپعب هک هو

 یک نان رافس ينعب ( بف )

 هننفوطعق هنامز جتغب (بف) لایشوکرود
 هث داحورفف م اب او ملاظ و

 یاشونهد اب و ناهانتد اب ینعی (ک)ز# اریک رود,

 ممدآرودورر ود نایه (تف) يزجعمر و۵
 خب وذا ر

 تسا ي ورا د مان مب ( فرج

 و۵ یفکدب

 »۹ نسود :

 فقاتم ينعي ( ف) گنر و۵ ۰

 تان کور هه مش قو یی نور
 ننانرک رخذ توپ هدر تسیص ( بقا يرزورزوم

 تب ۱3 امط  د اپ مت يم و هر

 ع

 واوو حوقفم ياربو مویضملواب ( با هرو دم
 ی ادب رک ول اهیرو پ ست وز اپیبو تچ وک  ایط له ل ورم

 هاب در وع مب ]د ينعيب حتخل ابو ,یننک نو لو >

 ققاتمو ام و ملق.مضلاب ( ف) ن ایبو
 نو يس اف ي از و ووراد مفل اب تا نرود
 تنه لآو ه ادم ۲.3 وجو مد اصخ مهث را هک دنا ارد
 رکب هی. يالاب ریز , ییمز متفه ریزرد دنا بود

 ۵ اب
 هزآ ن

 ابمو تساءار هل اس د اتغه هلصافم یر دان مر د

 ناربو هر | دمانمنمج خز و د هلو اهن اراجسب ی نام دز و نر ِ ار

 هیون یب هل تم اوت لشا ياجو تسا يطيرش هک رو خت

 جارو ينشر. دو, يخس ينحيب و یناددرم

 دنابییو يه ام ما د هیجحم يازب ( تر تزو ۵,

 یآ * ز وکو بارش
 موتفم يسراف يا ز ایو مفلاب ( بف هنر ود

 ْ یون زو هشب شین
 زین واواب یسماق يازاپ مضلاب ( ف) هر ود

 ه مچ مچ ش هنش ودنزیو"[ هماج اب هک تسا يه ابک

 روجنز شین و دنمات
 تش هنکزک هنرود لثم ) حر هنیر ود

 نا لاییاپ و 0 0 ۸ 0

 لقمسب ییآ لنمم مشيش ند

 دل وجم وا و لا د ۳ یی زا هایبق ۳

 یدیسچ و ن دمو دو ب دنیسسچ
 ه دن ماد تسودو م اب ينعب ( بر تسد و ۵

 نا



 ۵ و ۵ ۸

 سرد ندبسرو ثاقالم ینعپ ( ف | راچ ود

 هاکن ان کیب لب دپپ هوب

 رابجود
 > ناطیش

 و سفن لو و بنت وز ورم ينعي

 ها رم له ) هیچ ود

 تن رک راچود لثم ( فر اچ و

 کرزب ناتخر بر ( ع)حود

 هلثم ( ع) هنح ود

 مشجو ه زا دیاقت ( ف) پباوخ و رجتح و د

 تسا

 هولد ب۷ ينعب ( بز فرج و رخ

 لرزب تعرد متفلاب ( ع) هحود
 ی تست یر نولم هطیخح و۵

 بو ز ور زین و بذاح

 ندرل راوشو ن هشم :اوح وا و و اب مفاب (ع) حود

 ندید رث اه رپش ردو یتسکش ورق و نانشاوسز و

 الو فلع زا يارعص فرزعم واو و مویضم لو اپ

 ینعیبو يوميبرس و يلاح رب ول رپ ۸اخ اتش هد اس

 هنق اب زیصح نارنا هک حول

 «افوزم ينعب ( ب") نونراخود

 دمدرمرود ننعی ( ب]) شیب نوتاخدو ۵

 ر بانو باقق ۲ و مشس
 هوشود و ندر اذُکو فوزعم ( ب ) یتخود

 ماو سدرک هاو
 کد هزن تسدهراتسود ینعب ( ب) رف اوخ و ه

 ینابیا يرعش يک هی لپ شیوا هک لیهس
 ۱ یماش ي رعش مود

 هودناو من ينعهباو فورعم"مضب ( ف) دود

 ار مرگ يبرع م هو رط اخر اغ و

 دنشاب نارحاسزا يپسق ( ف) نا هود

 شت" رب یآ ل اغماو دنیپس هناد و دوع و ی اب ول هک

 تلطم و د وش رضاح نجات دنناوخ نوسفا و هنپ

 لود

 يحاس و ناوخ نوسژآ
 دنینو ار هل اقس مویضم لو اب ( ف) جنهادود

 اووس و هد ود یتفرک تپجب دننک هویعت غا رچ رس رب هک

 ۵و نا دن ما ذْلب اه حیطم راه ماپحم د هک يمی

 دنیوگ ین شک د و د ارنآو دی! رب هام "۲ زا"

 هلثم ((ب) کنه[ دوو

 یتحاس لصاتسم (ف) نزوارب دود!
 ملق ينعب ( ف) غارچدود ۷

 زی مو للقم و .فشاع ل د ( بق ) لد هود

 ناه 5 ۵

 1 ینعی«( ف مد داود

 ابیفد د مو ال ایهنوک کژننستفل اب (ب) (ير هو ۵

 هشاب هتشادرد ود هچن او

 دنامز ي اه یک يتفلاب ( ب )لری
 دشر وآ ذم هلونها دود ينعيب ( ف ) شک د و۵ ٩

 رط اخدد متم ينعيب ( ف ) هل دو ۵ :

 يز اب اغد ینعیب و,سنوپعم (بف) یلدود:
 هاییق و. لصاو نا هناخ-مضب (ف ) ۳ 1

 تسا.

 هک و فورعمتسا يز ای مان ( بعر) هل او۵ ود ۱

 خشم رم رم

 غارجدود ورنمرسب ودنز رف منقب ( ف) و۵ و۵ ۰

 هنیوک لجاک ار یا دبنه ریک +

 رددونامز و هو بو رعم عتفب-( ع) رو

 هلبلا مت اخ ثعب آر د هکریق ییرخ؟ر ودولاسر اه,
 يکيدهش اب ب وچ و۵ ن"۲ وتسا ی ز اب مان و یبق

 یتشُکد رگ یتعیبو دن او القم"ار مود دعلق ار

 هلو -يلتشکو فورعمعتغب (ع) نارود-

 ن دید

 اضمزا يعونيسر افرا وب مشلاب (ٍف) يارود
 تسا نابرطمز اسز

 زا يءونو دنن اوخ ي انامن7 هک ریم



 او ۵

 تیاغبو یاهمهارخ طاشنب عتفلاپ (ف) ندبناه

 يداش

 .« هیما رخ طاظنب ينعي ( ف) ی دین

 دف دیم بی رف ينعي ( ف ) ده دی هبن ۵

 تسا حتف روپشمو تکرح هسیپ ( ع) عا و۵

 يرايبب ینعپب هزپشیبو دون ع درک نام ر د ناب هک یزیچ

 تو

 را
 مطاخ حرف و توق يارب هنزاس تکشم زاذک یوراف

 ییمزرب اک هنور عتفلاب (ع) باود
 هک یسیوچ تا۲ هب هشت و خدفل اب (ف) هباود

 ه دمچیب هتفر اگچب هشاب ينهآ۲ راوخ وارس رب
 : هنی وگ وقل دنپب هنن ادرگپ

 هرب تاره نا دی هکیلیم (ف)روش | تاود
 هتناوخ نا رحم برا

 توشعم بلود مضلاب (ف) شتآ[ و۵

 يارب دننکيه ایس و مد هچنا حتقلاب (ف )هتاو ۵

 ماد ينعب (ع) لیچا و۵
 ترط ره نحیود مزتفم الواب ( ف) و داوه
 ممبزاو تامدخ یبزآ

 ص مضلاب و نهیدر ۹ متفلاب (ع)راوذ

 يتب مانو ينلعب رس

 ه هننک رود راهسب واو دیهشت و عتفلاپ"

 ياي ی قاو هی دشنلا و عتفلاب (تث ) يراود

 هنام ز يفعپچ

 ارهوتعیب (ف) تسوج,هزاود
۳ 

 نایات زا ترابع ینعج مقلاب ( ف ) هیسا و۵
 رم و دام ينعي ( ف ) بارطضا و ۵

 منا تررقخ نراشهاوخ عتفلاب (ع) ,يعاوب
 اشعاپ و

 جو دز

 2 اهسا رخ تسا ينل ۲ و 1

 2۷ جو
 :لبصم وز اپ اغد ينعي (فرزابلاود
 هشاب يزاباود ینعیب (ف) يزاب اب لل او۵

 اتو (ده) ندافک لاو

 را
 وزهلابصب ار 1

 . یدوین اطع يوبار عدرب کلم و داد

 و یشمب و ید و عشیپه عتفلاب (ِع  م 9 ۵

  ندیمر !و
۱ 

 ۳ اک ةلیدز تسا یهدوه»هنود ( بف) ناواث
 ۱ ندر
 عیلاو .مان و يفمزآ يدرم مان ( ف) يناو
 یاب د وب 1 هیاشون ر ینکسا هک ز اجذا

 < ۵ ]ت

 .دنامز يايتخس (ع) يهاود

 ۵۳و هنامز ياه شدرک يمتعتنب ( ع)ریاود

 ۱ (یتخسو راکت هندرگ

 ط وب ثعر ذ رب هک تسا حرس مر ( ف )اپواد

 رد ۵ .لاقماو مّشبرد

 ین رب راکب زین اف اود

 تره( نماز و
 ۶ حس د نم رشت و

 يس راث هر 1ز وای و اب بر ينر لر تب 9۵

 هتخنپ لاب

 آ ناب و ینام

 رشد هر اب ود

 کین ز زار و

 متسا-یجر» ماف یسراک اف مویساب ( ف )رکیب و۵
 نآ هچ هنمانزین از وج شبز انب تساذر اطع هناتخ هک

 » ۵م 7 رد لی دیه یب و تسا سود تروصب جرب

 .هیآ زین هلاکرپ و دينعيب و دنشای
 .نامو رپم ینعی ( فر هرات وه

 ید ينعي اتود ينعيب ( ب ) هانو۵
 هلثم مضلاب ( ب ) هت ود

 سا يهاب مان مضب ( ف) جود



 لرد

 نفس يتعي ( ف) نویی اخرف بنات

1۳ 

 کد اب ی هو تا دع تیاهن زا یش اندک ین ير رطب

 بامماک ( تق) نتد ربورف ماکبنادن ۵

 شل يل وقسم و

 يزيچب عبط ینعب ( تف) درک یت نادن۵
 يرنسش

 هراد هتیکو مش لابخ يهعب (ف) در ا۵نآ دن

 و.ندرک عیط ينعي ( تار یتشاد نادند
 منخو بر اب ن ی هجحب تعس و ند ون مادتا

 دیزر و هنیلو یتشاد

 هلثم ( ف) ندربورف نا دن ۵

 2لع ينعب (تب)واک نادنو

 نادرک ضارعا ینعب ( ف ) ندرک نادند

 ماوقنو نانکاوسر ينعي ( تف ) سانک نا دن

 نافکيمازو ین افک

دم رارق ییو اوسر ( هل ). نن دنکن ادب ۵
 

 زب!.شناکیپ هکیربت.( ف ) هلاس ونک نیا دنه

 هلاسوُک نادند دننام هشاب ناوضتسا

 می هق مایارد هک تسا نآ ( فق) نرم نا ین ۵

 يدرک ماعط يمگ ار ی ارقف ناقیور د/نوچ دوب مزتتن

 سنج امنم ردق دیه يدش ناش ماعطی جرع هچنا

 هتیولزین نا هندهزم ارث »و یدهندادب اف ناب

 ه.لاحخ يلعب ( ف ) دیبس ینکت نادند

 یتیب ای یکدییضغ راهظا (سف) ياابت نادند
 ۱ هنخو

 یدیدنخ زا هی انک ( یفا) نادوبن نادند

 زبن ناهشزجاع يفعيبو ندیناسرتو يسکاب ندرک هتیلو

 ۱ 1 ی

 وتسا اضورعم .حوقغم لواب ( ف ) هنا ۵

 دتیولزین ار هرگنک

 نداهن یه هان نادند

 دمت

 دوخ اب یتخس مودرسک و ل اد عقب ( ف) شدند

 مش زا بلریز شقک

 ندش لانبرو يلان میر یتتسنفب ( ع) سند
 ندش كآنکرچو کرچو تشزو هیلپو کاپانو

 و يراوخو نود ماوخ ی هتعنغب ( ع) عند
 هک دز ادبی هتشک رتش زا باصق هچنا"مود ختفو مکی

 ۰ شیب هرم نونرسکو لاد عتغب هیامن راکبوزا

 .. نوکس و مک عتفبو يراپبب یجتعنفب ( ع) ین

 .و یو دلش ترعضو تانق" خش تومخب گو د زن مود

 ۱ ِيم ابیب میاد

 رت هساف کیرعتلاب ( ف) سفن۵
 :هریاد هطقن يسراف فاکو عتقب (ص) کند
 , یقل۲ رسکلابو یشومبو يلناويدو نانشنو راکنرپ

 . ن واپپ شرسکی نوچ هک كنبول ناب من رب هک تسا

 ین رگیدرس نزچو هوش هغلب ر جنرب

 دوش هنلب ش رس نآ هسر یبمزب

 :فوقوم يس و اف فاکاب عنغلاب (ض) هلا کند

 شراب کم دش

 .هحشاپ هتنمب حب ی دنلب زا ینخبر ورق یمحرد هک یب"

 ,قآ دان يسراف فاکاب عنفلاب (ف ) لس

 ,قتسنظن وربور یلرتنابزبو ماهنآيبو فیحا و هلپ۳ و

 هنیوُک ار

 وا سو نون ییتعلقب (ف) نند

 و
 هات کز کت

 د وپ تس د

 عن عقب (ِع) ۵

 ۱ اط اشنو يه اشو ما رخ یفعی رد :دنفرک هند

 هنفرذ

 کیازثو سکاتو سما طالع ( ع) ین ۵

و یز ينعبو صررعم مضب (ع) ابند
 :ه:هنوش کیدنن

 . ییرفهک نزاب

 ی و و اپ 0

 .نار دنز امرد تسس]



 بم" : 4
 يوب يک دم رب ینعب ( ف) یک یم

 الو ندز مد و فو رعم ( ف) ندیم ۰

 نهیناب ورو یتسرو ن درو" هلهح و عبصو ندز.

 ز رح یسک_رب و ی دش علاطاو ندرک هیزیچ رد و
 يوبو ه دنزوو جم 7 رب ین و ن ۵ م ؟ فذ « دناوخ

 و ین

 يايوروسکم يناثو حوتفماواب (ف) کیم دا
 يابايق زا تسیا هی رف مانو موب و جم فورعم

 سس قع-
ّ 

 طاشفب و هشاپ مار د کاج ۲ مه ید ورک

 ینعینب دب ما و ی دوما رخ

 دی ه اب رد تسیعضوم ( ع)ان۰

 ينوب نو يسکان عنفل اب (ع) تعای

 فیعق ناراه سکلای (ع) ما
 هبارق ءشیوخ حتفلاب (ف) هان

 دش اپ هنکن شربا رب هک يپسا ( ف) ران

 طاضتی و ناشوج مشخز ا عتقلاب .(ع) ناند
 یامارخ 5

 ر انید عیج ينعيب ( ع) زین ان ۵

 شیز اتی هک فورعم مد نایه مضب (ف) بیا
 هنن.آ وخ بن ق

 هرخسم و سب ويپ دی دشت و عتفل اب ( ف) لاین و.

 هکنانچ هش و و هی اپ راپچ مد ( فر هل ابن د

 تسیره مان هدز ين ابو ح وتغم لو اب ( ف)ربن ۵

 مميشک ار رد تسیل هوب کو ی اتسو دنه زا

 ان مان ن7و رونبط (بف) هومن"

 ناو دنش صوصخم تسبر امزمعنغب ( ف) لی.

 فورعم مشل ابو هلولغ ينعيب و

 زینو هنخی و۲ سب زا يوم.مفب ( ف) هق وبن د

 راتتن ه هایش

9 1 9 

 هک هبذد يسراث مود "اپ ( ف)راورپ همن ۵

 دش اب هدر و رپ هناخپ

 رعسزبن و نداد بیرف يتعي ( ف) نداد هبن ۵

 هنناوخ نوسق او نفرگ

 ار دیند نارح اسهک يفرظ ينعي (ف))ز | تک هجن ۵,

 ينيشد نآ رب هکيعضش مانبو دننک هتشرب نآآ نایمرد

 دنزیوایپ هنگ ربق رد ار هبند آآ ه دنا وخ نوسفا هنرب.

 نآ ت.رارح ز اات ددننبی ۲ ریز رد يغارچ ور
 زور هی رد ه ش زا دّکب زمن يصذش نآ هوش هتخا

 د رمیب اتو درکر ازنورغال ز و مب "

 تشذگهک داد هند لثم (ف) نواندبند +

 رلبآو کااب يب و ماک هوخ درم عتفلاب ( ب) دز د ۱

 نا دن دو شی ور د وریقف و ولپب ناوتشسا و تسا يه ایل و
 دنیسوفحاش هکرای | دگز | هشابییسقو تنای ديب دز دو

 هناخ ر هو دنر بری د تسد رب دنبس و هناشو یتس درب
 دم راک د شیپو.

 انامد رمات نتنک ره اظ يرغرغز او" ناز او هتشگه

 يناونعب هناش ناربار خاشو دنتس اب

 تسا یبانکم انو دنه دب ی زبچ ي وب 6 یینش | را ص۰

 روبثز زآ يعو و
 هشاب سس

۰ ِِ.- , # 

 یسر ای از و يسر اف ایب ( ب) ربرپا.نا هند /

 هلثم (ف) ریرفا ندهند
 تسالالح ینعیب :( ف) شیرتا نا دن ۵:

 لالخ ینعی ( ف) ییرفآ نآ دن

 یتعیب (بف ) ن ۵ رب ووف نریم | فن ۵»
 هیزٌک

 هشای عیطزرا ثیانک (ف ) يزيچربن (۵د ۵)
 ار ياسك هب

 ل ذاخ ینعیب



0 

 ع) هعمد

 نمد

 ۲ یر مهچ رم 3 د؟ ارزی وقلغ عقل اب

 نب ۷ مه 1 یر 3 5 رطق و هزار یا نت وه ود ون

 هکن انچ من اوضتسا نتسکنتنقل اب( بف) قسمد

 يبارگب 1 لاکنم د نااوصتس ! (#3) ر ۳ :

 فاش اغ هگنا لشا همت دج ز همی وکن صعصع *

 لاوضقما تل نیو دما دفاگتف هچنا دز اغ و تسا

 مان قیذپ دی ورمی مد ناز ا درادخا روم

 حق موسوم

 و مد داامنب و مد هنث مشلاب : ( ف ) هرزجمد

 عرم هل ادند یبزمن

 وآ هابنب و غرم مد ينعب ( فق) هفت یرعمدب "

 هل يم سس مود حالق ۳ ۱ ل وا رتسکب ح )تکی ۵

 رسکب و دشای مهاپ هک تقرپ وداپ و هبیس 0

 2 مد هک ي.اجمضلابت ( هسف) و رپ

 زماجع هک فن اجر رو ملفه 3

 هنجهرسرگرح

 تقد اص عبص حذغب ( بف ) سرد

 لزتیب هک روس زنم مان ( ف) کلن م درک ۵ ۱
 تساوام ۰

 دلم ( هر # ی

 هننا هر يوب ارز اجهکي بوج ( :بق) )۳ ۵

 تشذلدک همدم ( ف ) هک ۱

 ندرکحالص او ار سم ندادوزمن عتفل اب (ع) لس

 اهتیرا يعون حونعم مهم دیادشتو؛ مدقل ابو یزبجج

 دوشممآ دبپ يم دآ نت رب هک

 د ( ف) هب ال مد

 وا ی هیظلخ و هل ي ها

 جاعلاوزجعب لس ن دین ابنج م

 ( 

 ندرک او یهو ندرکر وهم درک متلب (غ) هکلمد
 درک گنسمضلاب ( ف) کی لس

 رج ينیرس ينگينب دتمد عیج ساب ( ع) نم

 هژزات ورتو هقسارآو بوخ ينعيب و نآدکاخ يا رس

 دزااخ کی دزد ۰

 ابموپء شن "مو نوکشو نیتعنعَ  ۱ 32 عود

 نامرک عب اوت !يمشو اصوصخ خزوه شن" و"
 داوسو هتسشنرک یهرب یبآرسرسکل اب ( ع) هنس د

 يل اغش مانو ناو ارستلی زن عضوم وارس ساتن و مدوم ۰

 ی دانقا نامدرم تفصر۵ نو هی و ذوب هات و دا رپ دک

 رونت يشک :م.د) يات وک یجخار ووشو. هننک.ل اپعتشا:

 دنرا لب

 دو رذ نوش روختر اضب ات ز به هدمد -

 دلی مان مویضم یفاثو موتقم لو اب (ض) ار اونم ۵ ۰

 ه۵رک ز اهسپ يحس شن وابس لذق رد فک ب ابتدا زفا نیامتب و

 نا .دننمش 7۲و مرذز او

 ندش تخسر نوش کیرا ات ییتیبخب( ع) نسوبماد
 تکبر ات

 بقوحا موجب سو مود,حنق و کیتمضب (غ) ,غوم د
 بصدتر يب يا نیتقز مدزانمتیف»(ع) ی

 2 و ترور ۲ر اش هن اخر ۵ اببص نق

 زجت  هچ هو" دش ماویه نبتیضب (ع) ی و
 هشاب ورم

 )0 دییمد هقلا عتغل اب (ع) هم 7

 ارس عهیو دیازخا مد هل يتلعو نهم# یپایبو نآ

 فرن و

۱ 

 لاندر دياه7 (ف) ب اجنس ي اه مد

واب ( اف ) نادینم ۵
 شت۲ حوتغم یناث و ل 

 نام رک عباوت زا تسیرپش و شت "۲ و جزوه



 اس۵
 نآ تنه" همدو هبرف رو در اکو غمت يزيت بن مط یفعیب

 سفن و يزيچ بقعو لایف» و هزی و عقنم يز انب دک

 و یخ و ممد و پیرق و نوسق و

 , يسقن يفعي مد حتفلای (ع)انم۵

 تعاسب تعاس ينعيب ل اد ود مه حافب (بف) مراسم ۵

 يب امب و دره مضبو
 0 5 تر 5 #

 نوچ بن ذ مخب و سا م عفغپ (فر) اه هر ۱

 عقاو بفوسح دنفآ ج 7 تکی ر د ایم اب بن ذ اپ سام

 بر ب يه رس دقلع ز | هل مشچ ب۲ مضب ( ع) ع ام د

 ۰ هک مپ يلاح و

 بجع ینکیب نایس مافوسزعم رسکل ای ) و 0 ع ام ۵

 روت ینعب یف وقوم یبغاب (ض) راد غعام۵

 .ع میسوب" ام رخ و یک يسعتخل اب (ت )ناله ۵

 ناشوایس نوجخ ینجب )ِع ٍ یبوح 0 | من

 هلن اب ه درک الط ا رن*دک يرنيچ رسکلاب (ف) م اس۵

 ناب هک تسیور اد زهن و دشابهک كنررپو

 هننت الط

 هراقنو نده تثز جتغلاب ( ع) هما ۰

 يزجچ

 میم رسک و لاد عثغلای ( ع ) نیم ام ۵

 تسمه ۵

 يوو نا نانک دایوف حوتغم لواب (ع)نامد

 و نم رسو رتسکاخعتفلاب و نامز و یتفر زبت و ید اش

 بیل مغب ظفل

 بجاص نآ لاثماو

 یبأ و ی امضغ و تسمو»ذیح تعخس و یات

 امد مپ هجنانچ تسا ليیتسم

 هی امنریلنو لمبو رام فصوب رج ظفل ییا هب و دیوم

 تسا يريشو تيالو مانسکلاب (ف) توام ۵

 يابج لیاب هاچ هک ير دو هحب تما يم وا مات و

 تساج یآ تورام توراح

 حمد
 0 مو

 ی۵ ایس يسر اق موس ياب و قب (بف ( كکنلب مد

 حشاب هلایند مضلاب ( بف ) هچم ۵

 زکمنن) بققع , ۵ هک فو عم.مضا اب (تبفر) رابمد

 دیو هقاس شیز اقی هک تطف اعم يا رب ههذوربم

 افت ررااق دفن یمخس (بن ) هیم۵ شن آر دمد

 دزاس مرگ ار مدرم #

 یبمزب و نذ د رک کاله متثلاپ (عر هم دم د

 رگم و را مسب بی رق و شخرف مه و مر همت امدمچ

 ریدرک توکسو نتفل یضسر(بث) ندز م۵

 كف اوم وام دیه يتعي ( بل ۱ )راس مد

 .يزيچ هیهرد تقفاوم ( ف) يزاسمد

 .دیلان هود»۲ (ب ) ین اجتس مد

 مقب بوچ ينعب ( ب ) ناشو اس م۵
 دلم (ف ) شو اس م ۵

 هیدن ب يس اف میج اب مضلای ( ف ) هحعرسی هث

 واحنز ییهز رب مد دنیبنن نیم ز رب نوچج 1 تسیا

 بآ م انک رب رتشهب دک مش مد قفس و يرتسلاخ كنر

 هن اهنج مد هژسیهنذ

 يوب يُلدم۲ رب ( ف) شمد

 جااورالاو ه ام ياشكک هنیزخ شم ه

 ۳ ازسا + دتیانتک مورس یآ مد يفعي (دبا)
 ۵ وب

 جازم و اناد ميکح يتعي (بف) یس انش مد

 ناد

 حرص يتشور زاغ ۲ ( ف) حبص مد

 متشچ کشآ و مشچ ی رنخب ر ب۲ عتفلاب (ع) عمد

 دوش عقاو يوو يب يا هرم زا 1 هن امد سیب و



 ولدذ 12۸ ۵

 هناس رم مانکپ هل 1۵ رپ 1 ر نجف هل د ماد

 يا وم اب تسیاا دم هند عتغلاپ 31 2 ,ّ فعل 6۵

 ی هنیوت مه نر اون" هذش وپ ناشب وردهک هند و۲

 رب جارو

 ع) ۷ ی ۵
 ت

 ار يک ند رک بداو

 ندش فقاع ينعي (ف) ندر # رخت ۵

 ندا دیشلامو ندجلام تساحب حنقلاپ (

 و فلت اعور هتخوسله (  ف) هدر ب کل ۵

 صیرح

 زهلنر فوشو بلط, عقل اب (هف ) شکل

 يده,اش زمنو زملبنا تحرف ينعي (بف) عاشنله

 هب ۲ لصاح ي

 .ندوک ل ۵ب هجون بفق ) ۳ درک هبعکل ۵

 رک

 ۷ حتفو لاد مضب. ( ف ) مل ۵

 هل تسیزون اج :میهو لاد عقب (ف ) بل و

 دلبت ر يبرعب ام

 3 اشک ار لد یو ی دی دیک

 .ششوج وا رج م

 واو هنگ شر سر يم 37 نهب هب نوچ

 هنسی ان هنزر ناب هیام ۳ »۲ درب ِِگ  رهمشاو هریک

 دتیول دمت مت رینپ من" و دوش

 هوضنو مدفک شوت ,لبلج .نزوب ( ف) لیبل

 تنی وک ي روش هته رایزب و ش هننک ای ربریس هک

 جونم میم ۵ ن ین اب مویفم دو ا ِ (ف ۳ هیل ۵

 هاب هد اد رهز دد ث ن وهکنعب هر تسی م و ءذ اج مان

 هشبع يبضاروت.لد يتعي ( ف ) تدادبرل

 د)دیمرو یو

 تعخس تشچ ه دام يلش یتفلاپ ) ع ر) خذل ۵

 دنلکو هعت نون نوکسو ,ییتتعفغب ( فر اف ورک

 ,مت کچول هزمن زا هشاب هب رحو هننک تكنس نآ هی هک

 ندوین يدرم ( ف) ندوینله

 همش (رسق زن یک نا ها
 ناب ایب عثغل اب و. ندش کی زن یینغب ۳۶ بول اه

 هاچزا ب5 یفرظو ۶ ز ول و بالودو تسا يضوم مانو

 5 ن

 هر ۲ رب نا ردب انف ۲ نوچ تسايجزب مانو دنشارب

 تعافشو دنا ر مرنو هنیوک یک بدنه رد ار دام ۲

 ب 3 راهم نمک ابو ندرت یمرذ و یتساتخو ۵ دلو

 هشاب رذش ج اضع وب ۹ "عن ان و الب و ننتخسو

 ول د ج مجرب ینعیب (ف ) خرچول ۵

 ) حول ۵

 4 اسب باو یرحش

 (ع)اک ولد

 خو, نوچ دنلام نت رب «جن ]نقل ۲ نشورف

 اش نانو وب خ ندوب راب و یتیم

 هیب يالابرت ها بان" تشک م خب

 ربشخ یاهزهچو

 نالان هقان حتفلاپ ( ف ۱ ی ول.د

 .هتخيوآ ياهوماب تسا هنبیشب حتفلاب ( ع) هلد
 برتر د یی هشنلا و نقل اب و شدنش وب ناشیو مد

 دز ره و لط اب مود نوکسو مکی علی يفشد درک

 .تسی روناجو یه ناریحو یهش لقع يب یبنعنعب

 رهلد تخسو هبرگزا رت لری ماف هاپس

 , یشهبوریلد درمو هدنر هرهش رسکلاپ ( ع) ت اب ۵

 برح يور

 ریلد ناوبحو ههنرد رم نیتعتفب (.ع) سل ۵

 بو

 هبرُک دیهشتلاو عتفلاپ ( ف ) هل انحرم هل د

 ۱ 5 ینهب رخ

 شینانب هک ینشد هب مک هی هشندب (ف) هل ۵ ریل ۵

 هننا وخ فل د

 دهتجبو نآربپ راثفرو نننر هنسه"[۲ 6 عر) گیل ۵

 تیر برج م دکل من

 و درب هتننادرب داب ها يکاحخ حتفل اپ ( ع) تكبل

۰ 
4 ۰ 0 ۰ 

 هذ زاس ۳ ر> و هدممم زر | هکبماعط

1 

 کو

 ورتمب هلرماپمب لوبواین ها مود ها, حنغب ( ع) لیلد

 دنک کنک مویلعم ضرمات هنرب ممکح

 هام يفعب حنقلای ( ع ) ۱ ایل هد
 این

 رج یتفاپ 6م زام 0۵
 دن دما دخ ممج یهو



 شل

 رقم 0 08 تیام وب( مش )امت
 مو ی کم سی ن شیب 9

 ۱ نیایش ون 1

 تقدیر مان ح وتغم یاب ( هیضا) توش ال سس

 هتشآه حاش.متپ نگار یدک تمااق شوحخ فیطا سپ +

 بلغ | رثکا و هنناوخ زین تشانا منبارن 7۱ خم هشاو .

 هن رب ماکب اهاوند مد رثکا و هی و مايوج م افک مد 7

 < هناشخ-مد و مرن«مزرسکلاب (ع)صال ور

 هناو هنه هب هشت مضب ( ع ( عدد و

 ها ایسب .دی دشن و عتفب (ع) ل اد

 مضب و هنل تسا ماد وس يرتشتم و عیاب ی ابم هکب

 , دنیا
 و

 یسح و هیت رگ زانو ناو ما هفپ 1 قاخ ومقب

 بار ظض او

 دشینوگا زین. هلاقطمو رف هلنبختن زا( ع) هلال ۵

 ها مد ندوین ه ا,رسکل او قفل اب و * هنتیارف "هب 39

 ی رب

 دن دتفک يضعب و کچوگ» زین رسکل اب ( )مال
 دحاس فلطم هک

 لس وم ورا تایل ان (فا) نا یکتا له

 نانوعلمو ناقساق (ض) یادخ نارو ۰

 دیسچو دزیوآ لپ هچذا (ف) ریو ال ک :

 (متجاح و مناشنو یایایندار حتقلاپ (ع) لیال ۵

 واتچ تخرد مود نوکس و مکی مضب .(ع) بله

 ما ۳ رب دل ۵

 لد [ هان زیر هاب لم ی

 و ينابرپم ناف )۰ نر : یسکر بل ۵
 ند وین طارفاب يراوختيع و

 موب يلوحا هبرگيفعب فر نقد 3

 نم

 قشتژزارب لد يقب (ف) دش یشت آر وله
 تشگ هدر مغو ه دیجنرو هش

 راغفر رد ید دروخ ماگ عتغل اپ ِعر ثیل

 سانش یکبر اپ"

 قتفو یشرذ وا منفا ابو ختخلاج ( ع) هدحجل ۵

 تر فک يه ت "تبسا: ین م ان قفل اب ( 29 ۱ جلد

 زی مهسا هل ]یا ۳ ء )کال ۵
 ۱ : ۲ يراغدوم

 هبرق 3 یمعب (ف) م صل ۵

 ۵ یو جم (نق) 3 ءدروعت لد

2 7 
 تیم کج

 ۱ مد
 هم ۳ ۱

 ش 2و و بن ينعب ( بز نروع# ۵

 ترتضحخ سا مان مویس و عکی شب ِ لود

 هر وب یار وات. بل ط تا ۳ 1 یلع ۸ نیبنموی اریمآ

 ك ی 3 : لم ام ي ۸ السب یخ رنشا و

 وا اتکا را  (ق ۱ 3 و لادل
 ِ هدر 9 نان زا ينعيب

 وتخبو یزیچ ندینابقج عنقلاپ ۲ ع ۳ 2290۵

 ون یکی د هت ید 1 انفاگب (تف) رد

 34 ۵ )3۳ و نجرفک 3

 یف» (تف) ابرل 3

 او تف طاو سو

 ی ز یمن شعی( دف )ز ورل هک

 را هک تو بت یینتعتقب(ع) نسل د

 : انسرات

 رظنم باعض )و 3 داشت ها

 هبرلربن هم

 ماسقاز . يیمتو لا (ف)ز و سل 3

 0 ح - ملال رناگکن تفه

 ۰ بش مه یفعب ( تب ۱ بشل ۵

 یکی یلاخرا د رجمووعم (اف ) نک تاطل ۵

 یاد رک مفلاب منع ) ظلا گ

 4 زر

 و شد زا نا 9 نو رجب عتقلاب ۳عر 2
 نآ نذر ندرجبو

 راد دنت نشه د ام حتقل ةلاب (.ع ) سعلد

۵ 

 يايرد مد تسا يهام مضلاب (ع) نیفلد

 سود دین میب ام يمدآ هک پآآ رپ اعم تروصب مومن



 هکدآ ۵

 زارد خاشو هرز ارد پسا و باقع

 غرم ندبرب و یفف ر مرن حثغل اپ (ع) فون .

 ی زر" ری"

 يريچ يولپب هیدشنلا عم عتفل اب (ع) هفد

 ار يور و"

 درپ یم ز رسرب هل غرم.عتفلاب ( ف ) فیف لا
 منکو ن درک ک اخری زرد عتفلاب (ع) ییفد

 هتش ابنا کل اخب هک هبشج و ضوح و هاچ و نمم زر ز
۱ 

 لک اب گل اخ ریز رد هچنا متللاپ.(ع) هنیف ۵

 یشاب هد یک

 هراو یتوک هیاهشنلا عم حتفل اب (ع) ف ۵,

 رم و ند ناشیورد هک دهن و کون و تب کل اب
 ويد دکن و ندرک يسک یستضرب ضارتعا و تنش وپ»

 سین تسیا هماج و رعش "اطعو تسا یقیح ز

 مهارف هنقوک یمرخ و دنفاپ رصم رد هکاب شیپ.

 هدرکان

 مضب و درکرودو یتتشادم اب رسکلاب (ع) عاق ۵

 ی درک لیس دی هشت و

 وتو زيبا مر اد

 هی وک يمار هماج هک ,اصق و نیب کی راب

 زوتش مس نداد ناو" عتفلاب ( ع) هق دق 2

 یخ زر ۵

 موربدک هماج زا تسا یسنج (ث ) یسو رف د

 ش دنفاب

 یلتهرب نا ندشناپنپ کاخ یتعنقب (ع) حق د
 ی هش راوخو يشب ورد و

 ءدورو کیر ابو ی نش کیر ابرسکلاب.(ع) هعق د

 مرن کاخ مضلایو دشاب مکش مد هک کی را

 و هی يام رخ و بغیعف هرم نیتعالب (ع) لق ۵
 باضح وامرخ ها رس و ر اب رپ لعن»

 ۶ ال وجح هذلا مان ينعي (ع) هق لب

 اف

 ردایس سیتی (ع) نکا.

 داد

 هلن ] يژهچ و کی مابدما حتفل اب (ع) کبث ۵

 ندرک هزب , هزیم و راویه یاج جتفب ( ع)ل ۵

 هتفوک یبمنو ید رگراویه و. درک دیوخ و یتق و ؟ و.

 نیب ناسناو ياين هاو هوک متب و« ه رک ماویه و

 هک تسا ينلع زین و درک [ هیپ مضی (ِعر ع یک لب

 دوش ا دم, رثش بسا و هنیس مد

 نایس را ورعمدب.داننت و مضی )حر ناکه

 هنیوگارز ازب و ل اقپ اور

 ییکیرتشمو نایز برج يفعب (ب) رادن اک

 هک هتسشن مه رب.كب د حتفل اب ( ف ) اهل

 یش ایذ لب 9 عخت __س

 ها

 ز اب رک د یدک یب ( ف) 9

 یسر افق فاک ی درهاب ممغب (ف ) یل رک

 بذاعح رسابص ینگیب /
 ۰ ناب س

 تسا تلغحتقلاب ( ع) عک د

 : ۰ یدش لن

 ماهتلاسعتفلاب ( ف) گکیکد

 رسکل اب و ند نان مالدی دشت و عتفلاب ( ع  لا ق

 ن ورد هک یر اییب هل ولغ مشلاب و يزيچ رش هن ایمو بلق

 یناب ر هفبطل هو وصتم ح الطص ارد ودوشا ییپ مکش .

 مل اع و کر ادمو تسا ين اسنا تقیقح و یناحو رو

 لالج مهم هک دبس م يا دخب یس م ]هی هک ره و تقای

 :وس کل اوه م هصلاو ش رعل اوه بلقلا تسا ایمیل اپجو

 تساول د عیج رسکلا و دیلا و عتغلاب (ع) الد»

 ی ۱

 زا هنا

 مانق ز تسچو و مزیت تف رسکب ( ۱ تالل و
 ار زانءوق (ف ) سالد



 ان ۵

 هی و ي هگکن دکن يهنه رو

 ارث ایومیب رس مومسو مکی عتفب ( بف ) رعد

 دنیوک لک

 ندرک لاییاب تخهو فرظ ندرکرب (ع) سخ ۵

 ناشن راسیهب هارو سگاجب در هزین ناشنر | یربچ

 مدنی مسکل اپ و

 احمد يزهچرس رب ختفلاب (ع) شخد

۷ 

 ناتخر دو يهايتردقهاهتیمتعتغی (ع ف) لغد

 هرس ان میس و داسف و بیع یتعیب و لگتنچ و هوبتا

 ی « نو له اکوهنزوس مایحو حیطیب هک کانن و

 هزبحو رکمو هنخبمآ مهب دیو کینو

 فتانمو ول برع ينعي ( سق )را دلغ ۵

 زشب بلاق (ف ) ناهکاخ یلغد

 آر هغو بس !یهش تن هزبس ییتعتتب ( ع) ۳

 ينمب نو , دنا ناوختسا یتسکتت و

 ,تعیبط شزیم ! عنفل اب )ِع) ربع

 تسیا-.تشد یمخ مضر لاد عقب ( ف ) وغدد

 ّ |مبز ووسرت منخد هاتراکش مه سوطو ومک هک
 هلابح ۵ واو ید مو7سو اگیک هزن هتفایا , بایسارقا
 هد | دیپ يا ما شوامس هد مو7 دوخ

 سعد وب هقیح تب اجب 39 )۰

 راتفا ودر يوغد

 ندیم تم ندوسا قلاب (ع) هغ ۵
 هب يوخ ينعب ( ع) تبغد

 هتلا مضبو هدج بناجگیوولبعثغب (ع) فد

 رفش يولپو تخا وف

 رتش ربثو رتش مشپورتش هچب رسکل اب ( ع )ان ۵
 ورتننزا هچنانچ تف رک دنناوت عفن نازاهچناو
  اثمرب در ا د مرگ هک تسیزیچ يم مکشو یآزج هنیس و

 وا وید خاروسو ین آنیخز نتهوبو هماج

 ایجنر عتعل اب (ع) یراخ۵

1۹ 

 لای او تر دو ند رک تصرف رسکل اب (ع) عاند

 هذ اد
 سم

 یسکزا آ رب مچ ان رو هو یس) فح يادا رد نر

 نز فد ورک فددیهشتو جتقلاب (ع) فافد

 درک اد ريژرد عتفلاب ( ع) نی اف ۵
 هک هعویجم فاروا زبنو بانک ( ف ) رفثد

 رعشهعویجم و هنراد هتش ون ناریبد

 دبنکش ینعب ( ف ) ییضاق مند

 یاد يامانز | یم انو یفحسو یر او

 ز اب و نذرلرودو نداد يسحب يزيچ ( ع) عند

 ششاد

 7 ایکیب کنار اب قبور ایکی حتقلاب ( ع ) هعف ۵
 کاخ عتفلاپ (م )اعند

 یاجرب"7 دین ازیرب نهیینجعتفب (ع) ین ۵
 راثفر تم رفت و یتفتتآ ديپ

 اف ده ییتعتقب [ هم ) تفعص

 لضن ییتعتفب و لیصا نارتخد عتقل اب ( ع) ل ۱ذ هد

 در د) ز يامرخ و یاب رپ

 رسکلاب و رد را نان لاخر د عتفل اب (ع) یت ۵]

 تسرعض وم

۱ 

 هچنا و ام مک هز ی (ع) وند

 . منش هچب و کز ج و هماج نوچ هنوش مرل نادب
 هب هیشیام و وا رم و يقش مشب

 ۳ دز تبع رد هیلاو عتفلاب (فع)ا وذ ه



 یعق ۳۹۸

 ندرک روجف تسف جن 4

 قنوطو ناز ج ۳ (عر هماع ۵
 درک هاکخن عتفل اب ( عر بعد

  نوگسو هدحوم اب ول ادرسکپ (ع) لنع

 يرغاش مانو هدام ۳ هایم

 ندرک ؟فیپ يتسس ير ايبب لوا حتفب ( ع) تع ه

 ب"۲ هبقی رسکل اب وپث رد

 نتسلش حنقل اب (ع) رثعد
 ءدش ههنکضوح عثقلاب ( ع)رونعد

 مچ عارفو مشچ هایس تعس ( ع) جع ۵
 هل ( ع ) ع اجعد

 و بّرع هقوشعم مانو ینز غان عتقب ( ع) دعد
 فشاع يدرم ماد

 ریش ات هناپیپ یدبنابتج رسکلاپ ( ع) عادعد

 زر اوق ندرک تقایا و فر ظتیدر مو دن ورد

 دزبخ رب ينعي هش اب هد اتفا هک ام يضک یتفگ عد [د

 قیر ندیود يلتساب و

 وش ه هلز و زی رب ٍ متلب ( ع)عد عد

 نشرربو یحیود دقتسه7 عتغلاب ( ع) هع دعد

 نت زج و هلغ را فرظ و لبیک

 تماث و نو ناف رگ رو ه یتعتقب ( ع)رع د
 میده 1

 رخ کلام ر ذپ مان و دروخم ار بوچ هک تسا
 ی ام مالسلا هیلع فس وب هک

 شت"7۲ رد بوج درگ

 جاکن و ندرک عاهج و نئرک غق د عتفلاب ( ع) ره

 ن د رخ
 وندز هزنن هب و ندنعتا تفلاو سع۵

 « ام هناشت و هناشنو تساءهدم۲ مه عاپج زا تیانک

 د رک كني م هنشپ تتفلاب (ع) صع۵

 >نقوک ر ایسب مود وکسو مکی عنغب ( ع) فعد

 ياپ من اشن و رتش تقوک یمز رب تسد و هام ندرک

 نعد

 نتخشلتا رب هاو راچ ندرگ

 «عرنو ی همل ام کین مود و مکی متفب ( ع) کعد

 و ماجل یمع رسک و حقی و فیعف لاد مضی و نهم ]

 * هانفک  زیتس

 يز اب عونکب ی و هنب تسد عتفلاب ( ع) هکعد

 ناوجو لیفط ,یب ماع پسا مان عتفلاب ( عر جلعد

 |[ کو قانه اب نخ مک توق هل یتثضرو يور وکتین

 کر
 هنلپ وام تراع ندابن نوتس عتفلاب ) عر ۳ ۵

 رد دفنل يو رپ هبکذ هک موق رتم و ترایع درک

 ۵ راک

 کن م هایس د رم مشلاب ( ع) نابعد

 هک تسا يصخش مان ل اد مضب ۳ شیپ د

 تسا هدوب کریز و هنا د تیاغب

 فح بلط اقف حالظص اب هقور عم ( ع ). وع د

 ها رب مظعا مسا سحناوحخ عتفل اچ 62 توعد

 رسکلاپ و هریغ و م اعط يارپ و یففک ی هییلط و ينيپم
1 

 نذر پسن يوع د

 *اعد تیاجا تعرس 6( يوسبع توعد

 "اپسلا یم ه دی ام انیلع انلزنا انپ م نآ هک

 ریقیعضو نجع يا ( بش ] ناتک ات اس یوعد

 دنک يفتو رف و

 هک یمرو دشناین يوم هکین اج عتغلاب (ف) عد

 "هشابن هامک ورد

 .هتنس اران و يتس آران و بیرف عتفلاب ( ف )اغد

 ۵اد رسا هیجعم یبغو مکب عتفب ( ع) ل داغد

 حس بم
 و را

 تشت رنو تشدرو ر هام مقلاب (ف) هغد
 یر اف ردو نداد شیوشت عتغلاپ (ف) هخ دخ و

 دیتا هنخ يارب یدز يسک مکشرد لغب ر ه تشکتن نکتز



 ی ۵
 دننگییه فسات ينعي ( بق ) دنکییق تس ۵۱
 يفرظ.( فق ) یتس ۵.

 هر ای.ينعيب زن و.

 یتعی.( ف ) زر ایفس ۵۰

 هشمبرد 5 همش ۵.

 تشادب ناوت:تس دب

 توق.ینعی بوقوم يات اب ( (بب  فر ایتییب ۵۰

 ترم ه3قوم

 یه بلاغو یتخاب رهخ ) ص ۱ ییمق اب تین ۰ ۱۰ . ۰ ِ ۰ ۳
  6 هها مو

 مای ییکخت

 هنیودذ

 تا دز ابمندز هزمنو ندرکعق ذ عثقلاب ( ع) رس ۵
 تب نگر مطعتم و وند

 ه دیامو همنالو هتعیهط و نالت درطح ) ِح  هجری ۰

 ییسد هتنرب سی وذ يعل يارب ملاح

 را حیجو ند # و.

 ياناوئو بوح .

 شود هماجهتشر عافلاب ( فر علت

 راویه نهم عتقلاب ( ص ) رکس۵
 تقارع زا تسیمهشو هد ور ( ف) بم کس ۵

 ریه.و,تحارج و شون شاد وا وتسا (م)

 هیدپان و ار یجمز ناراب ندرکرت کدنا و هشیش

 عقفبو یدش برچ و يبرج ییتصتغب و هناشت ندا

 برچ نیس رسکو ۵,
 زا یعونو سکانو هیام ورفمفلاب ( بف ) هی ۰

 رو 7

 نوکس و واو مضو لاد جتقب (ق ) و هر وس۵۰

 نننک ۷۲ اور ان 0 اپ هک ید وج ددپم يارو یه

 هالوج بوچ ر د هک ینایسیر یمتعنقی ( ع) هی
 دننل يزاب ناب برع ناکدوآ هک تسیزیچ و دن اب.

 هلیحو رکمو شش اد« دهش وب حذفل اب ( ع ) نمی هد

 تلخ و تعبیط و ششخب عتفلاب (ع) هعیس ۵۰,
 مقلاب ( بفر) نیس ۵

 هاب مخ فور

 ياپ و روسم یبس و

 احد

 لتم ( فر) هنیس ۵"
۳۹۷ 

 مضل اب. و ار دوج نتسارآ 9 شو

 يب رعب ی ناو

 هلثف ( ف.) لییش.»

 ایت ينعي ( ف ) هرجت تش ۵

 يسراف. فاح اب تند( تقی. ید
 ر زور

 تسا یتشد مان (ف) ناعرم تش ۵

 ار حص ينعي ( ف ) همش ۵

 هشکیم ندیزانوخ هل ول ز يفگي ( ) يفش ۵۰

 راوشد مضب ( ب رراوخش
 نزرس هتشر اد حتغب (ف)فش ۵

 ی دنپب هک هلغ زا ماوس <

 دیو ره

 تخی مک و ماوشد-( صض ) ماگ نیش د

 1 ق

۳ 

 هشاب نآ ریامرخ خاش هچذا و

 فک تشز و هب لا د مضب

 ب۲ دنب يس س راف فاحب

 د و هنراد ن
 22 !مایع هک يرجنخ ( فر هنش.
 تکچ وک يرجنخ تا رواعم

 عوص ي ادشو , حنفل اب ( فر جیم همش
 هشاب بش ییشو درهای ( ف ) هکشیشد
 و یخ نبرد رز هک تر ابا عن اچ

 یتحوس یبعهی هشت و عتفلاب و نه ب يرا

 يلاعتیا دخ زا تجاح ین اوخحفل اب (ع) عاع

 و وناوخ هی دشت و حذقل اب و

 یزابو حازم دندشت رخنقلاب(ع) باع ۵
 و شک

 هاثم (ع) هب اع۵,



 ام

 س درز لا ) ۳64 ۱

 زا هک لک اه ماش ی ينعي-م فا لک تس ق

 هن م اد تسدبو ین هتب يهاک اب و یتنکشپ لک يا نر ۵

 3 یی هش : ایضی يفعي"( بف ) ن تر 59

 یب.ینعب ص رقوم ياتاب (ف) نوک تس ۵ ۰

 نتبو دقت يا ونضیام

 تشقگ رکر هاش ج هلفمم» ( دین )م رهکتاس: هل
 یسماف.ف اک و نیتصتغب .( بم ]) یکتسد ۱

 و گاز و

 رماو هدیمای ف وق وم"اتاب ( فر ریکنس 5

 خواب هداققادنپ هکناو تسدو هنری و شف ر تسد

 دم ان میس ا شب زر انپ

 ی ریس او تذاع وي مای يس ۳

 تون هک لا تسدلثم ) ك ۱ ید تس ۵

 تس د هچ ره فوق وماتاب  ب  لباس اتس هفب

 رانق رگ و ریس1 و ی وب زا یتعیب و دنلام ی ادب
 نایویم و نایقاس تسد ( ف) (یاه ان تمسد

 هام. (.ض) تن ایه اس" تین ۵

 تردقوتوق ات رسکیو یراٌگ هندمو تناعاو تعاجت

 يرودزم ینعب ( بف) ۵ رم تسدد

 فوقوم .موچساپ ) ت ۱ يد زدم تساه۵

 تفااعاو تعافت

 اثز هک هاهنکا هیمب دما (ف ) هژوم تم ۵

 .لنش مپ هب اموس 6/9

 پاقف"۲ ينعب ( فر دید هم تسیی ۵

 (فد) راسمکز ا درارب .يسّوس اثدیب ۵

 هزیخ اس6 بصزط زا بانف يتغي
 تایزرطع۱ بل رم هک هلولغ .( بف ) بنت تسد

 رد هک وی هوجم ره ون دین وب يا رب ذرت سد رد

 تنمزی لک >

 فوپ یجوت زیر خو همش هک دوبمو یتیومپ هد رک ثسدن
 ۵ ملت کم د راد هب وحخ يود و

 رادزینامرفو عیاطمينعب ( ف) ناشن تسود :
 سکه نزن انشو

 ییشنر وص.ينعب ( بی ) نیش تسد .

 یر نینجا حق )و را
 !یفرگ تر دقر ابظا (ف) ندوین تسد

 هتسدو درایو ر ای,تسد ینعیب. ( اش ر و گر

 هنر, ا۵:نان امش 1 دود ده ینک و ریطس يفس ذ بوجو یجن رب

 را دقم و ینذام تسد ينعب ( ب.)هراو ی

 ي۲د ِ

 ودنزاس نه زا هچنا ( ف) هناوت تسد ۳ قاحو فوقوم "اتاب ( ف ) يرينتسد

 دنفک تسد هاب ينعيب و هنشک تسد رس رپ تنج زروو

 د هب اقرضو ر وجر و موج. نوچ تخم بل رم ۳۹ و

 یتیثکيالاب هک ارد ه دنک بوجو هنیوُ زین | م نون اقو "

 و تصخرو.حنواد ءانف ناب یقشکممو هنیف ,ضریعی
0 

 هنشاب هتشون يافصب امور ۵ هک ییافلو شور و زرط

 نیس ۵ یفعب ( ف  ییعدر اتمدیب:هش

 هرآ ۵ب هک يبوچ مومسو مکی حقی (ف) 5 رومی ۵

 اضلو تصحرو ندا مضب ) حعر يرومش د

 نوناقو هدهییاق فخاوم

 ترمازو ,ذصو هتسم ( بف) تراژ و ترید

 ۲ يراب و حانست حتفلابو گننث مضلاب ) فر هی

 ويابگيب خاشاب ر اهسب ي الو ه رسم مدمو تن واعمو

 دهننکیم تم ار 3 یی دب يارب در دیمو

 هنیوگ زین هراو تشم"اروآ هان.مدب تشک

 زینهتسه لکار وا فورعم (تا) لک هنر ۵

 9 اعنعیبو. دنیول



 اش ۵

 تی الخ يتعي فوفوم ءاتاب (سص) لاخ تر

 ریعتمو فس اتم تس دو مافشد (ف ) رخ اتدد ۵

 نوب ز ول اپقسدو ه رس (ف) شوج تس ه

 زج اعو تسد ریزرو

 دیش دن يسک و ي زااب

 هشاب هتسب یاجرب د مک و هتخاپ ار زیچ

 مان (هف ( نوحتس ۵

 . ما ر يفعيب فوق وم يات اب (ص) داد تسد

 تتسلا لفح احم

 اکز  ناف ینهی ( ات ») نیس ارد اتسن ۵

 ۳ و
 هو و های

 ال ز ] یتشآد

 رد 7

 نت رگ اقک

 ید ره

 يا دکيتعب ((ف) ندز هجفکر .د تمد ۵

 مد مگ

 تسد ينعي (.هف ) دش هسبکر ه تس ۵

 داهن ید مینا وجی

 هر دن ام تر و نادر
 هنن اد رگ تس دکبب هک

 ین اذا وتو تر هق حتفلاب (هل) سر تس ۵

 هشیبودفرح فوقوم"اتاب (ف) نر تس ۵
 هنک تس هب هکی ر اکو

 هک هرای فوقوم "ات اب (ف ) نجنر تس۵
 هنی ول راوس يز اقب
 تتشذگ هک رتسد لقم ( ف) ور تسه۵

 نایهلتب و مدان ینعب ( ف) ن ز تس ۵
 اب ا (ف ) مه ربب احعس تس هد

 ینزبم مه مب دوح تسبد

 ث سح ز
7 

 4۵ گیس

 عن خل هک تم اتسد قم( ) گنساقش ۵
 هق یب و هیام يب ( ف ) هنسکش تس د
 من فک سم

 فوقوم یناقوق "اتاب (ف )ور وش تسد

 و تار

 هر ادن هشيپ و هخ

 هنناپ.ءاد وین یو القس اوجت هک هنیوگ ار نز متحد

 هنش اپ هدریس ان يوشپ و هد کان حاکن زونه اما

 «هنیوش تس د و انش# ينعی (فق) یوشتسد

 حبص غبت کنان ( ف) عضو

 رادب بلط تسو

 :لوايا دوس یعی ( ف) لاف تس ه

 :راکش#و ندرک کر ت يا (ط ر نداشت تسد

 یدوین
 ری دکیاب تسدودرهراوآمتفلاب ((ف) کنس ۵

 سکرهذویعم هتخاسود اتس)يتعی ( ف) راکنس۵
 يزات فای و تسه دن وا دخ يس ر اف فاکابو

 .۵ دن ر اک تس.د

 يسراپ فاک و اقوق وماتاب ( ف) هاکنس ۵

 اوئو همت رم و تر هق و هیامرس و یتغو بایسا .ترثذک

 دتسمو شا اپ هک ياج و ناماسو سر تسد و ینان

 ددنر| ک اجن ارد

 برشی يا وق ( ف )دوجوو اسد
 راکخ هدم يتعب ( ف) را دتتس ۵
 يس راب فاک عتفب (بف) يکارک تسو

 ین اییشپ

 من نایک ولی اس و ریسا ( تف ) شک شن
 هرب بناجرهب ارر ول هک يسکوا ۵ک وتساد زم ينعيب و

 هد مو مي تسد و شلاصع و

 اضسرو د ییفاوچ (دلغ) فن اشک. تن ق

 دم دون درگز امد تسد (ه ) ندیشک تن

 ی همش يزيچ زا

 ندرکیا دکینعی (ف) ن د رک چذک تس د



۳۹۳ 
 دذنک ماک یا هب هچنا (اق) رارفا ثتسد

 نیک ينعب (تف)

 يزيچ ندرک کرت (ف) ن هناشن | تس۵

 زا نادش : مازهپ و

 ند رک صقر زا هیاذک ( ف ی اه تر

 تری

 يزبج

 هتخوم7 تسد غرم يتعب (ف) زوم تسد
 هیص مچ

 تباکحو نقو هلیح و رکم حققب ( ف) ن انس ه

 ناقسدار وا هک منتشر رب مانو دورس و هناسفا و

 و هنق میس رد تسا يعضوم مانو نیو لاذ و هنو

 نافسد ر اره یابلب

 زبو۲ تسد ينعیب / بف  يوبنا اتم

 هلقف ابو, ) هی اون | تنبل ۵

 رب هرگویضاقرو نز لهد (ف) زا دنا تبل ۵

 ,جاراثو تراغ يفعي.( .ف) ير [هنا تسد

 ضقر و

 الا بقل (هنف) ندز ناتس۵

 تر ادصو ترازو هل (فا) ما وا تسد

 : تبالو نارمما

 هلبس و ن اپ هک يزيچ یفعی (ف)رب ۲ تشد

 فن رمک هافپ هک يرچچب و هنزاساع هم

 و طانسبناو هبعالم ینعی ( تفقار) قزاب تسد

 نایه دننک هک هرپم رب تست نر من راعش

 " دنزاب

 راگزبهرب و ربقفو تس دیلاد (ف کای تس

 و يفاپیشپ ( بفر) ندنکنآ هندب تس و

 درو سوسفا

 نک ادلدر نک تعاعش ( فرز ارب تس و

 اع ۵و ندرت تعاغش (بث ) ندروآرب تس ه

 دم بلاغر درک

 بلاغو هتفای بیترت ( هق ) ه۵رو آرب ثسد

 هد رک يوع دو : هم

 اتسبد

 , یار ینعی ( ف ) نهز شگرتر در تس ۵

 گر ار هودخ

 لامو يرو الو يزوربق و حذف ( ف ) ۵ رب تس د

 ينس د کیاچو توقو

 شوماخو ند روخ زا هیاذک (ف) اه درب تسد

 یناهیبشپ ينعب (ف) ۵ رب ناهدرب تس ۵

 درک سوسقاو
 ینعی ( بف ) نتشاه ناههرب تسد
 ندرک رهصت و فسات

 سزحزورو فقورعم ( فر) نتسبتسد

 هباميبو لمخب و قورعم ( ف ) هسب تس ۵
 ثنر دق يبو

 راکرع ۲ورغ"[ تبون ينعب (س) بسی تس د

 تسد ارنآ هک نانز هیاریپ ( ص ) دنپ تب
 ناگلاس هبقا مو سوجم ي زابو هنیوک زین یجنرب

 کلس و دننک هتفزگ ار رکتب کی تسده صق رو

 .هننک تسد رد نانز هک رها وج

 زاهچنا یسراپ واوو عتفب (ف) هیوب تسد

 دن را هبمتس دب .بک مم تایرطعو هوم سنج

 یینس۲ يفعپ ( ب ) نه اریپ تس

 یعطق تسد ينعب ( اف ) نکن وریب تسد

 درو آ رب اعدب تسد ینعی (-۶) شیپ تسد

 سلجم ر دص زینو ندرک هی رذ و

 هتسادو ندرک عنم (ف)نش ا۵ شیپ تس۵

 نذر وآ رب

 رم و يد اماد بایشا ينعب ( اف ) نابیپ تس ۵

 لیجعم

 مهارت مچنا ينعي .(ف ) نمرس رب وت تس

 د اب بضن مها رم رسیبم

 يتسد گی اچ يس ر اف میجب ( ف ) کج تساذ
 جز ورد وحنق و یرملد و تر دق و يبرفو



 :.هنجپذوو

 يسمافا ود رهاب راز عتفووسکب ( ف ) هیب رد :

 تشوٌ دو ه

 ياز.اپ یسکلاپ لبقو حتفل اب ( بر" يتحزد :

 ناب هنبزهنو دن رک یسرباق :

 جام هنت روی يفعبب ( بل ) معخر ۵ ,
 هاثم (ف) یخرد

 ضوزعممضلاب ( ص) دز و .

 راه»لقينعب (فررا هر .

 یماجو زار مرجم :ینعی : ( )۶ ر اشفا درد
1 2 

4 

 تروسحو غیرد حنقلاب مه (ن ادرد ۱
 "ور شرت ودبوتشز مضلاب ( ف ) شودرد ۰

 ۱ دنیوگزجنار مشخ
 ,به.خق دوو تفساق ننعیآ (ییق )نا ۱

 ایهپرب هک هرُپر دلبآ نبت رسکی (ف) کر ۵
4 2 

 تشذفدک ماکاوت زند دم (هسف) م .اک رخ

 و هشب (ب) همان ره

 وووخم حوتفم يسراف يازومضی.( بف ) مد ۵

 دهن ۲و ور شرت و رب

 خام هیبو لی 4

 دول ۲ مشخو» هنندنت (ف) دنار ۵

 مخرب ر ملایر( سم رد

 نسراپ ِ ن وکس و رسکی ( ٩ ) جرهرد

 هناضتب لیقو س دقیل | تب

 يس ر 3 اب زب _ (ف) :تنکتخوهز هو

 یر دبلام نارطق نیس هی دشتو عتفلاب. (ع) سد

 يزيچ ريز يزمچ درک نامند يزمچ ی دمننوپ وا مر

 دننام و همینو,

 ۳ تنسل
 نایسدر و يتهآهق هللومنیسورسکی  (ع) اس۵

 دن هنب نشآ مکحعم هنجب یاب هک
۱ َ ۳ 

 نآ هب تحا رج دهد ] رسا اب مر مس ۵,

 ءزولو هشینت سو شرک ر د دل هچذ و دننک م اوتسا

 هن,یمی

 تر دتو ترتوب تو متفب (م), حس

 منس د.هکی دنبوگ هکن بنچ عوف کیو دیر اید يزورمخو

 ۳ ابق ضعحخ ای رایکیو ْمرآ ل ام وز 5

 »۱ !تاشقپ تشددقن ينعي ( ب) تس هاش

 تند لسکیو) نیم بوع لب: ( سخا )از انس ۵
 ین امتغمنو ناب اقذيتعب (بفا) نادر اشسد

 _ِ ابرو یی رعج-هک /ناتشیا لافما و صی انتضوو

 ناو ۱ 1 نیو 7

 هندتبریکرد هک ءات <زگزاتسد.( تق ) هرات ۵

 هن ی. ا مط و هنهنب هزدن رس رب 1 هچ راپو ل ام 3 9

 ندرکتل ایتساو یتخاس هب اههو ,دنیو زین

 و فوق وم مجدپ او ( فر زاس هچرانسد

 اس تلاهنسا و د هب یمالسو هب هه يا یار اف مش

 وا هلینق ينعي ( بر یبش,هچ .ر اسد

 ينعب فوقوم ياراي ( ف) ناوخزاشنه

 هی وا نهج ۶ رغهب

 ۵ وب نانو نیس, :(ف) ی

 يناققش ی 3 یفجب ( هو )) تمفریکر ب س_ز اسد

 دوین

 هلثم ( بف) نننرک وب رسا تس ۵

 متسر رب مان عتفلاب,( بف) ینز اسد

 تس دی هک ین اس۲ عتفل اب (هف ) سآ تب ۵

 یزن اد لپ

 هک. یخ الف .ينعب_متخل ابی (هف ) کیت انس

 هنزآ هنا تسدپ



 م#

 رد ۳

 تشک هک شل ایر د لْعم ) بف) شون ایر ۵

 تسا يابد مانو ایس۲ ۲ ع) رضخا يايرد

 هک ظمحم عایرد لثم ( ف ) مظعا ياير ۵

 تت ط

 بارشو یمرپ گر زب هلامب (ضا) 5 رصب ي ایر ۵

 م ایسپ

 نایه مد تسا ياير» (اف) ثلاث يايره

 دن را برا را اه روا هک نهم نان اپ

 وزمع دیر اورم يابد («ف) هل اح يايرد

 تسا ی يکي امد هکيط اشذ هطساوب ین ا هذفُگ با رش

 يطس و د ره نآوج ینعب (ف) له يابرد

 نایابيبو یز جو» يايرد (سق) راخز يايرد

 و كایرات بشزا دیاگ (ف) ربق يايرد
 : يه ابس مپ تاود

 يروطنا بارش دل ایپزا هی انک (ف ) لدعل يايرد

 محو يحا رصو

 درون يرد يجماقممجاب ( فا ) هکر د

 : نایهمشابو درگ« ماپحتقلاو (ض) ناهبرد

 مو ره نادورید

 ی راوقث هو هو هناو سوسفاینعب ( بف ) عغیرد

 هیآ يب ندرل سوسفاو غیرد ینعب( ف )لاغیرد

 هتشا ذک تا یصقت

 تشتند اگر ءاکیب رع,دعتفل اب (فع) نبرد
 :دنزی رو رق هفکو

 نایشای تراشا (ف) درروجبال هکرب نیرد

 ۱ تسا

اپ ودره ابو میج ( ف ) تسپ و اج ییر د
 یسم

 تساین دپ تر اننا

 از رو سیو ینعب ( ف) شبنچ ییرد

 کلن يتعي ( ف ) هقلح نیر ۵

 اند و گلف ينعي ( ف) تشط یبرد

 برد

 هم اادن هب تر انشا( بفق ) خمطم نبرد

 تر رام ماشعا رنو نیر د

 تسا اهن د زا

 ادقو یاد يتعب ( سفق)ز ویرد

 اه رد« دننکوجو تسج ينعي ( ف ) هزویره
 هعاقوراصح یتعیب يسر اب ياز رسکب («تف )راد

 9 شع سر اپیاررسکب (فا) دابارد
 هدول ۲ ینلشز و یشمتبو وه هفت

 رد * ُط مشخ تفو يس راف يازب (سف) وربار ه

 ندزوربا
 ودهاوخحب و یملیضخ ينعب ( سف ) ماکس ارد

 ماعخز یه رب و دهاز

 هلثم (بف) هماکارزد
۰ 0 2  

 هند و۲ مش

 هلثم (ف) ههک ارد

 ز يتعب بل ۵ ول رد

 زتجت یس راف و ۳ وگو او ()کنعاز ۵

 ۵ ول 7۳ یلش

 کین يراش مان( )ابنایس اف اگنه آرد

 یفحیب نسزاف ام ازبو لادرسکی ( تق) ن اویاره

 خیرد

 و .عهط ؛ماعنو هدول ۲ مشخ ینعی ( تی ) ج ارپارد

 ۱ رک بی

 هلقم (فر)زاریرذ
 ند بجعرسلپ (بف) نازارب اف

 يوح تشز او 0

 مشخ ينعي عراجو
 ر اٌزبهرپ ودنسپ لک ه يتعب (ب) هنسپ رو



 ورد

 ناشح هبز اینم انو فورعم (ف) ه زا هر +

 شرک خا روس ینعیب ( فر شوکه نا رویز ِس

 ينعب (ف) شون « زاور »

 هک ریش ينعيب ,دنهو هرسکی ( تفر ساور ۵"

 (فوشعم . یه د

 ناهم !هج ناوختسا مفااب.( ف ) سف ور 5

 0 درک ورس 7

 یدورم یقت رو قنش | نکن ینيخب ) 3 / جو ۱

 تعحس د او مند اب و

 تکیالمز او صح >میلاعت قحرآ ضلای (ع) ه ور ِ_ِِ

 حییست ر ومط و می ابر او اعد یر انمومزا و م افغتس

 راجن ید زر

 ت

 ین دش ضیاحوند 1د

 اه 2دنرب

 یی هیاثو ناشن ی هش هی یپانم رضا اپ مرا سور.

 دماج نوش هذق و

 نا دیهچنا يس رافواو و نونيصی ( بو نو

 فورعمرا مویضم يناثوذواب (ف) کور ۰

 فن اب تکی ر اب مزیش

 رد تسیرهش مان (ف) نور.

 غاد ناشن یاعیب ون ز 3

 هدننک و رد عتقو رسکپ ( تف ) رکورد

 نا

 ٩ د هک ه ده اجم بحاص (سل) رو رپ نور ۵

 ل ده هنر ورب و هشاب هد رو[ تس هب .

 مالسلا هلعابین | ينعب ( بش ) نارورب نور ۵
 باعصاو میلع هللا ن آ وضر د یه ام پای راو ب ولث ب

 ییجآ

 ش وم اخ ینعب ( ف) نکاهر ماک نورد

 نزممدرشآ

 هک ف) هن ور ۵۰
 - يا ود ثعس» راد هیبش پ حب هک

 و "د "1 جک ينعب رب هربورد

 ملاع هّردک ایرد د.نآ (ف) طیحمع ایر ۵ ۱

 ۳۹۲ يرد
 ت رضخح يئعب ( نر لا ی ن اطلس شیورد

 مالسلا ها وخ ابعلا هبیلع هیکم

 رسکیو هوک هر د و هنیکش و یاهد ییتعتغب ) حر رد

 عم مو دننز خح یآ دی هچناار هی هشت و ۵ اد

 کیر ابا روند رک عفد عققل ابو هیرا ورم یی شنل

 5 و و د ایم

 یک مامس و اهن يد

 نیس رد اشک ها, (ب ) نایبسا هر د

 وا یقر) ینتشعف
 ]و و هجری مزفب (عرر مهرد

 تسا لناد شن رز ون نر ی ۰۰ ٍپب و 9 ۳ کلام

 و شوش يبو رغپ

 لر زی هم اتس دی هشت و مضب (فا) يرد

 يسراف س اب رب وي م دید و هوک ه مد یذغب ناشخ مد

 شی رف و یشسناد

 اف و رعم نقل اب (بف )ایر ۱

 مش و 3

 پآ رشرا هقب امنک مین و

 زب هل ابب مد هد تسا مایسب

 يرايو د دم. يتعيبو ب ورعم ( فر بایرد

 تب یو راطع هم" زمن ای رد ی ةعیب و در ا دتو یک

 ییقی يتسه رذآ 7
 یفعم با رذ ی يهاوحخ لحوت

 ياجو فر زب يابر دو يرپن 2 ؛ ایر ۵

 فشاع مشچزا هیانک و هد 7 مفارف رایسب ب۲ هک

 تسن اداب7 ایر د ياه رانکب  ياهريزجو

 نارماو هدعب اب رد ی ) تب ) دمب ایرد

 تکلف ينعي ( فر ش ویحایر ه

 کایرت يا کایرت رسکلاب ( ع) فایر ۵ .

 بارشزآ هل گرا وضجمو فورعم (ف) شک ایرب 3

 تا

 ۳۹ ب۲ و تنکیم ب.ورغ با  7 رد

 هیابنیمشت ۲ هننام بش,د و باییس هزن امو زپس و



 مر ۱ ۴

 هلثم ( ف) نابواک شفرد
 و ؛دز یافب مویضم يناژو لواپ ( تفد) 9

 عین ینعبج هضم و

 یشومو فورعم :نیلپقب بض ) ن دیشخز

 5 و

 یتخاسو دب هانی ( ف ) نتشب رکن الفر.
 نوکسو ممجو اقو لا د حالثب" ( ف) حس ۵

 سوپ اکیقعی نون
 تسوپزا هکاه بس ییتکتفبو مفلاب (ع) فرد

 هقارد حیج هدر لبقیصرپس هبقو دنزاب

 ان رز ی 3

 يابو خزود ياپقبط ییتجتفب ( 1
 ی رد ورد باننف7 و ید

 ارن ییا ينعي (ف) ارناپیا تاب ارخراکرد

 هنوش نآ بکترمو هتهد دابرب

 اب ۳ ۶ ۵ز ي اقب حوتفم لواپ ) ف  هل یک ِ

 | هر ات زا هک دیو

 دییزیماجکرد ننعب ( ف) دروخنم اجکر د
 رندر رد ننحپ ) فر رکرد

 هشاپ هتسب غاب ن

 هنلژیجانووعم ( اد ) شونب شکرو :

 مجع زا یزاب رسکلاب ( فر لیئرو ح

 يتبعلزآ يعول فاکو لادرساب ( ف ) هلکر

 هچاد ز ابو

 مو شیپ اجکی رد مغب

 ببرق ( ف) نهروخ ریس هنی ز و لرد.
 دزاس ضقنم یس هک .شمع هک يراک ند رکوت ند نوش:

 زریب هلن ۱: منو ددس شقن ينعيب مسکب ( ف) مرد ۱

 بگی ياپ اکر 1 هی انک زمنو تس ا هرغنوجر جو هشام.۰

 مردان لی دزن مود نوکسو مکیجتفب هاب هتفل هک ,

۳ 

 زیو ورفز ؟ر بعکتشوگ دین اسوبوراتفر ره ماش

 سم و هرقنو یز هرم مود حق و مکیرسکب و نی
 ینوگرخو ملت تسیهایل عتفل اب (فل امرد

 یشاب همناسوپ ارو  ياپ بل هل ینز و

 ییرعروو ندنامووراد حتفلاب ( بف) نامرد
 شرب مرن و مافف مرد نداه کیدزن يام ِ
 مومن زجاع ينعيب یر منا رو

 پرضل | ماد يفعيب ( بق )رس مر ۵

 هلثم ( ف ) يارس مرد

 ۱ هرقنر جهش ام دس (ن) ييعرش مرد

 زبذ مه مانید هک ف ارص يفعب (ف ) نیر مرد

 یفد و

 هرضنروجو مدنکمویسر مکیمضب (ف) لنمر ۵
 دننک نایرب هقخب م اعخ هک نآزجاو

 ۵ امعت مان ننآ و سو حثفب 1 تسوو) دندمر ۵

 هن,وعخ ناسا راس ارم ۵ هی وب ما

 مکیب عتفبو میرمو لرچ یماعتغب ( ع ) نر ۵»
 نلرچ مود رسکو

 يلنسه7يس ٍ اف ف و یخی ) كف ۱ تن رد

 نآزجو»ن ایر اقو ریش وزک ۱ نصو س طوسرج زا 91

 ند رک ! هاو ندرک كنرد ( فر ندیکنرد ْ

 نآ زجوزاسرات

 رثآو دزوس.یینمد یدعب / ف / ه رتمینر ۵ ۱

 ینکمین.

 فادن نایک ییتیشب و غیترسکلاب ((ف )هنر

 دنی و فکر ول | منم هک

ویمو هاش يک دی رب یبنصنفب )ِف ) ورد
 تشک را ه

 « دیس خاشو
 وراد عتغب.( ف) او رد

 دشاب هدش دیدک يراببب ختفب ( ف ) خاور ده"
 ۱ يفس , دذت و

حو يرورض ینعیب ( فر)زاژرو
 تجا



 .شزد

 زوم ينعب ( فر نرزراد

 - هلشک نزوسرد هک اسب ر يفجب (6بق) نانرر هد

 نایاسرت نزو دهیم ونو

 هتبمرچ نآ هب هک کوعخ يوم «فر) اس رت نررد

 هد ز و۵

 نازج و هیمه و فاع هتشپ (ف) ه زرد

 هدنزود یقعیبزبذو طامخ حتفل اب ( ف ) يررد

 ماع و نان ن درک هی هپ ان عتغلاپ ی ۵

 راوسوهم اج ی دش هنگ و نوناوخ باتو ی هنا وخ

 یمرخ رد مدنت شف وکو نزب ن درک تعماجمو ی

 .رسکلایو ناهغپ ار و ی دیلام یک زطقو رتش نیکرس و

 هنپا هم اجو رقش و مد رم

 دشاپ اج و ناکم وهاگرد يغي (+ف) ایر

 یلیوح و هعلق شمپر د هک ير اوید ((ف).ءراسرد

 هنزي و اب مد شیپ زا هک ه درب و دنبن طوعم

 تس ! ر هلیپم نیس و نیتیضب (.ف ) تسر ۵

 .گنت و صل اخ هرقنو رز ورم و هتسکش دض و يزيچ

 و تسمدنن و تحعص و دم اد راهتشا يف رشا هک رز

 ۱ و انید و ممد و

 هیارن ارق هکن" ییتيقب (ف) ن | وح تس رد

 ین اوخ بیت رث

 ۵ وخ ماخ ار رسک و لاد مضب (ف) هنسر ۵

 هنام دتسکش وجو م تنگ زا هک
1 

 عنف وام نوکسو لاد مغب ((ف) یتسرود

 هد وب مارپب ح اکن مد هک يرسک رتخ د نارسک و یهس

 یتعیبوزوم ون هرکاش (ف) ناوخ سر ه

 ناف

 ه انکخ را ین ذک مد عتفلاپ (ع) هسرود

 دنا وخ وفع شی ناتي هک
 تسا تایلظ,د يتعي ( ف) تسا یهایسر ۵

 يٍ و گرزب هیراورم ينعي (فرر و هاشر

 دنیوک مقیا مد | رنا هک يتيبق و لثم

۰ 

 2۳۸۹۹ یزد

 را ویه ان ينعب ( بف) تش ر ۵

 -تتسب راوشد ینعی ( بق ) دنسپ تش .ر ه

 اجکی مغو ی هاش ينعي (ف) دن زير رکشر ۵

 شوپ مغ,ٍ داش يبع رد هکنی ] ينعيباب و در و۲ شیپ
۵ 
 رلع نلک مد (بیف) ل ابخ نوخ هرصر ۵

 دن داح و رقف م۵ اب و مهاوج

 نانز یهاربپ و هرز سلب ( ع )۶ را۵
 .دش هدنم رش ینعی (ف) هانفآ یرعرد

 یتش لجحخ ینعی (ف )نزن هش اف ۶ ر ۵

 هد وس ۲ و یپبا عتفلاب ( ی ) لا

 نوچ دوب هوکمد هک يهار عتفب ( ف ) هلاغراذ

 هوک ود نابم-هج رف و ه مد

 کی هزن تسیرش.ملن.متفلاب (ت)ناغرم
 ذق پس

 ونءام يفعي ( ف ) هدمآراقنم.برغر ۵

 دن دم بورع مد

 حتفو هیجعم ریغ منو حتفب (ف) نکیلغرد
 هرجنپ ینعیب و ي رفعجدننام دتتاب يرز يسماپ فاک

 5 نم

 هک يماقم مانو فورعم عتفلاب (ف ) مغر د
 تسا بوسنم یاب ییغرد با مش

 و رابسب روسکم نبغو حتفل اب (ف) شیغر ه
 هوینا

 گرزب متشارسکلاب ف ) سرد

 خاروسار مرچ ناب هچذا یتحاغب ((ف) شذرد
 و ناشفرد ملع ییقیضبو هدنراد نارگ شک هتنک

 و ملع سرب هد رگ شفنم رزب هک هشوک هس شاپق هجر اپ

 ناکرت دوخ راتسد مبز رب 1 هق وقو ین هاب دوح

 فرب ينعبو دنچیب
 نابات و نور نینیضب ( ف) ن اواک شذرد

 نودبرف ملعو تبار و شننکو نوش



- ۳۸۸ 

 هللا و دنز فرعیمد۲نوج هدشاب تحخرد یآ د

 پا ودعلاب ملاع

 هلئم ( ف ) ان ۱۵ تخرد
 نآریز هک کشخ يامرح ((ف ) میرم تخرد

 د وب ه دا ز میرم

 جورخ هک يراوش هردينهد ( فا) نابکرخر۵
 دوجن نکيموز آ
 زمن مود عتغپ لبق و یهتیضب ( ف) شخر هب

 هک ينه 7 هتل و تیا,د ملعو يتشور و هقیاصو فرب

 ک ماپو هنم رب ,شب < هکشن"۲ مانو هنزوهب هیلی ناب

 نانسه وک یب + اف ز ا تشیا هلب و هشخ ۵ يم هک شت"

 زپچره يغورق و

 ناب ات کنن (بف) ناشر
 هلثم ( ف) یدنشخرد

 نامرف (ف ) طخر ۵
 رادرب نامرفو هش دوخب (ف ) هش طخ رد

 مارقبب و. ناهش دوخیب ینعی. (ف) نیش طخر ۵

 مکفن و ترهحمد و وش داقنم عبطمو یا

 هش

 ۵ وخ یب و یعسم و رد

 ۱ : 

 ءایس روبنز هناخ اد مقب ( فر) فخرد

 هلثم مویضم لواب (سف ) تفخر ۵

 نا ثیقعم و مپ نایحاص مقل اب ( تب ) لاخرود

 صا وحخ و
 دو د ينعي هنبها دلآ ینعپب 0 تر مخر د

 هنیوذا هک ۱۳0

 دمک سایتلا ينعب ( ف ) تس اوخر ۵

 تساوخ يماوا هک ينعب ( ف ) ی اوخرد

 اف زور معبر (یانسق )روم

 زیلوابیزوفیال هلو هعمواواب ( ف ) دروجرهد

 روخارف و نایاش و هشای هدنبیز ینعپب

 ۱ ندرت

 زره
 تورم تارکس .ینعب ( فر درس يوخرد

 نیش متدجره و ازیت بارش مشب ( ف) درد
 ۱ هشاب

 دنوگ ما وو هتخیو 7 نون متعل اب( ی )درد
 ههشنرس و تجاح ينعيزين و هقشب وآ هنولز اب و درک

 نادر رس و

 نهارجبرسللاب (ب) جادرد
 ده | مضب ( ۹

 ردا هند ينعب مضبا ( ف) هناهر وب

 دنامرپ

 هیامررفورقف مضب (ف)ر هکر ورراوخ هرد
 ۳ ز و

 رنوجخ 5 رطق مکب ) ف ۳ هدادر 3

 ریش رایسب هقان منفلاپ ( ه) ر هرد

 ز ایبب ينعيب ( فر هزدرد
 وندروجخ .تاناومح ناکن هچب ( ف) فهرو

 تسیا هناپمب مان و دار رخ ياهمج

 ۰ شون درد ینعج ( ف ( خرس درد

 اد و هد ز ین اب حوقفم لو اب منتیو ) نم در هد

 هش اپ نم د مد ففخم فوق وم

 نآ زج و بارشو ینور هذ هجا ) تیک ) < هر ۵

 ود عیجاهحب ماورم, ییضب.( ع,) رو دن
 يبعي (ف) کاخ لصاعس هدوشصقررد

 دون ناز ملو هریک هل زل ام از

 هبارلو ندرک بوخ نتس ( ف) نتخبررد
 ٍ ن د وین

 مود تل ساعت جا

 نههشایالات+ ناتس. ( مر اد شناب زر ه
 میولیموا فح



 ی
 ی یلاج ل دع ينعب ( ف ) انحب لدع یاپر ۵

 هاثم (ف ) تن و ارد

 ند رگ و یف رد ينعب (نع,), مجنارد

 ناسا ۲ ينعب فر نهآ 1. مخ « درپ رد
 .تفک بوخ یضس و .دب مک مضی ( فر تخی رب رد

 . ههقارمز !هی انک (ف )دون از سیر۵

 هلثم (بف ) هناشف هن ازسیر ه

 ندوین هبق ارم ينعي (بفق) یشسشدون ار شپرد

 نیتسوپ يتعي ( تف) نمیشک ۳9

 ققن ر زا يعون کیرصتلاب (هف) لبرد
 یریهیکمم یر نلنفاب است رخخ )یتیم

 هوک نایمرد هک يه ار مان ( فر شک دنبرد

 هر وا

 رسکل اب و يس راپ " اباب عتفل اب (ف نو
 ۱ ييکحم يارب هنپن ر وب هک يب وجو دنا هرذرب درف

 حنا وقت درگز اوتیسم ات

 ,ببقلا لاع تاده اشم ( تف.) لدیزوبر ۵

 -دنی وکار شی ورد ( تفا) سوبر ۵

 هژاباو دنومب هبوچ نزاوب ( فر :ةیزا۵
 هرسکلابولز زب هیرا ورم مفلاب (ع) رد

 و آ يلاو ر ورهش ي رابسب ونوخ و ههنث و یهو اب هک

 نار اب يک هنزی ر رو

 هنپن جاترب هک. هب را ووم (تنلف) : جاتلاره

 یتیم )مر ۵

 هلبط و اتش رد:ناز 7 جارعم بش رد رو رسنا هک
 هی | مجب

 مضب و ن ان ز رطع هاگیاج و نادکود مضب و هنش ون

 (عی ارمی و فا ذ ي يلجت ينعيب و قن وب سیب تف و ادفض

 سو وع هداریپ و فقوشعم یهد ز | .تی انکو نداد

 * تن او

 "هبترم ننعیب هجردعیج عتفلاب (ع) تاجر

 .نف اک مود ی وکشب و راموط یتعیب ناث ز

 ۱۳۸۷ جر

 نابورنو تشب زنم و

 .هقوقعم ناهد ينعي ( ف ) كنت یر ۵

 هلقتف,مسن)ر ه جر۵
 تع بن ناقجم ذوق عقب( ( نافههجر "كث

 اهدوپم .هیراوت زا تیانکو بتعمان لقت

 همراناو :يتقن ,( تا)دزوت,نااقهد مرد
 ار گنتک هر ينعي « دنسیون ه دیچپ منو نافهد

 ی ِ ناکهد 0

 تای (هض ( نکن شر
  تومن نهد (تفا) لک

 من ۰ رب رد

 ی اینک

 اد رخ ده ) نان :ل اوجرد

 9 ۳ 3 2 ما تری

 .هاگشی اپو هاب نیقعذقب ۱( ع) هجرد

 زاید ینعب حر در رنک + يم بتاسحر ۵]

 . دنکیم هاو ی ردایو در یم

 ِِ و ریبن رمناعفنعب ۱3 رد
 ۱3صضطوتم کاپ شب (انف) انا ضیحرد

 نر صاس ( تس # ۱ ۶۰۰ ناولز

 ای( ) یمیر امجق

 3 1 اع
 ۱م

 ری و و کاوتزم يات ۳ (ف) م هننعس اتش ر ۵

 "شش تنم چک جا روسا ر بوچک » هابیس روبن ز نت
 ی هنم ان < وخب

 دافم (ف) حمید اشتخراد

 ۵ یتصه ۲ وجدک تانسینخ ر دم انآ(تف) کتخر ۱ ۵

 (هییوگيضبخب7يمرب نا ز او ا دص دک کتی وگو هنکخس
 مادام وا رب تسا امد ثخر ه نآ هک تسیا هربزج



 ارد ۳۸۹

 فقر هگنار اقنارو فت اف یفعب (ف ) ازود ارد

 فاعتم و هب موما یداشک و نتسب ينعي تاپم فتق و

 هش اپ

 ناوخ ياتسد ينعي, (ف ) ناوخ رارد

 زاد هرعسو

 7 ۳ (بف) ينسد هرارد

 1 اب دزب
 دا و رم هرارد

 یمن ناروت زا هب ان ( فر ی ۵

 ی ایح شیر انب رخ ينعي ( فر میت تل ارد

 هو اوخ

۳ 
 ندرک هروح ار هلغو, من جنقلاب (فص) سارد

 ضیق :تقلم ننعیب .( بف) .نددنرک نینس آر ۵

 دتجوگ لوشت : رگ یزآ رد

 نت نفت هک

 ناشک ۱ ر,سکپ( بر).نر ایست آر

 :يه دزيتعب ( بل ) شدوننس رد

 بانک ور هناوجن علع_ رسکلاب :( تف) دارو

 و 1. هناوخ

 1 دی رو شب (ع) عارد

 شوهرب هک هطوف هیدشت و مضب ,(ع) هعاره

 دن زا هنآ

 , در عازنو تبموصح ينيب (هف) دااتخارد

 0 یمن ار

 «دنیااهر و لین دی هشت و عتفب (ع) کاره

 هر | نی ۳ تفرر ۱ با وخز همارد

ه عذقب ) بفر) لسار د
 ر

 دوشم بوحخ آرد ب ارش هک

 ما ذ (روث سطح ول ۱۵ ج هففب (>ط.) هر

 تسبآ ای رد

 ب اسح یاعی تن ق هروآار د:تشکنار اد

 ندرک

 ق
 رتبا عنفب (ع) مهارد
 دتسا ي راغ (بف) بایسارف | کیه آر ۵
 ه وب هنتشی رگ باهسارفا هک عد رب کی دزف

 و دنمان هتنهل ار وادک س رج عتفب (ف) يارد

 اغوغو ,وش و زاوآ

 ینقف ابر دينعيب تیر د عج رسکب (ع) تایارد

 .بت ارمو تیعبط ين اناد رسکلاب ۱( ع) تیبا ر.۵
 یتسنادو ملع

 ینسن اد رسذل اب (عر هنیارد

 یانگ او یی هک ر ندین آرد
 «دنیآر دو دی ۲مدو هی" رد سایقنیرب

 دی د اعو هلحمو هچوکو خارق رد متفلاب ( ع),پر ۵

 هوکرد كنت هاگننق رو درک

 چاهتحا نابهک هنیوک ارپ زبچ کر اره
 تن

 هتسیابو یرو رض يفعب ( فا) تسبابر ۵

 خرچ یزاب رایقونداداطع (ف) ینخابرد

 : ندادو ندرت مامو ار عمبو ند یک
 تش ذگهکتسب ابرداثم ( بث ) يابر هابرد

 و ندمآ.د یتعبی ( ف ) نننر نابکابرد

 نابکن دوشک

 هد کرت ارعاپ ينعي ( ف) شکر ۵ ملقعابرد

 39 ین يلعت (ف) دش یقابرد

 سا (ب) نون, ابر ۵
 *یحش

 ی

 نتشآ د فوقومو ید وین
 رز لی ولایها ( ف) نتخادنا يابر ۵

 مر رد يخب (نز نه اتفا لیپ يابرد

 ۰ ال یرادااقخا تقطش و
 مرتب () صح ادن لپ ياپرد



 لخد

 ینفیج زیتون عرب وکار( ات )زر ر ارس

 ژولنا هند

 هثداح ينعي ( ف )ر از ور رخ
 مدح د ۶ هتنکش ۲ كف ۱ رس اکرتخد

 هک هاش امرخ تخمه ین (ف) میرمرفتخ ث
 هوب ه ۵اا ز ام م السا هیلع یسیع می رم يبرب نآردز ید
 تخردن"[ يحش | هیپ مش 1 م میرم خ يٍ# / هد يفق و

 يدانفااممخ ي دین ابنج يم

 هنک عج امد هنک | رپ

 يک رهش ودار ۲۰ ۳ ار ان

 دنیوک ز وق

 بنز مقخد ينعب ( ف ) دننخ ۵:

 هلفپب ) كف ر نرخ ۵

 هزخ و ۵ فقغم مغب ( ک) هنحد

 یفتشمد یفعی ( ف ) خ دخ ۵)

 یدرکر اوخو درک مار عقفلاب ( عر) هح دخ ۵
 ی ذرک هدنأام و

 دماج رسگل اب )؛ع ۳ رعد رخ

 و هناه ربراررن اکک هش فق رغ زا یضعب.هک اب درد

 تسا یهام عوتکی هک دنی و یمقعی

 راک زاغآ ینعب شرف نزو ( ف ) شخ ۵

 ملخد و, نز.رقخد مضب (ف) ر ۵:شح ۵:

 ملصوح تشوگر بو لینک تفل اب (ع) صحخ ۵

 ی

 يه رو هوبنا:ناتقخر د و يسک بسح م ۵ ۳0

 یسک ناشی زا و هننک تبسن هفیاطب ار دوخ #

 اریزیچ

 ۳۸۵ رد

 او هیادرس هدز ين اثب حوتغم وا ( ف ) مخ ۵

 هنپن اجنار ۵ | رناگند رم هک هتیوک

 هلئم ( ف )هپخ ۵

 نایسآ ينعب (ف) ناینادنر هیخد

 هلثم ( بف) هزو ریف هیخ ه
 نزرآ مضلاب (ع) هنخحه

 .د مشلای (ع) لوخد
 نتق اجردو تّسا یعضوم

 ۵ نایم هک یبسا (ع) لیخد

 و هشاب هتشر۵ لخد یسک راک رد هکن" و ۵دی رد

 مان عتفل اپ و ن دم ی

 نآهیمرد بسآ و

 هلکو دشابن ناشیاز او هیچر هدفیاط رد هکیصخش
 متفلاب و هش ابن ناز او دوش هدر و" برع و ۵ هک

 هم" مد تینعم و رس بحاص

 رب ناب ایو «هنرد تسا یروناج عتقب (ف) 3

 نآز جو داغش را

 شیزاتب هل مایسب ریش دیهشت و حتفب ( ع) رد

 2 9 وا ناو

 عتف و لوا مضیو نهیرهب رما و ءدنرذ و فرظ

 ر اب مزجه مود

 ۳ اروا پرع هکن7 عتغب ( ٩ ) ارد
 اتو

 سیج زینو ی هم یدرماحجتخلاج ( فر ء ءراد
 « هننک زا و۲

 و.مودعم ينعب ( ) ندربورف بارد

 یتشُف دوب ان

 ينعي ( ف) نیب يرپ شفن هنینبآر د
 یهب هلایپ يذ يم

 یا يعونو فورعم يروناج ينعيب ( فر مار ۵

 و,دت.دننام یبلنر ناغرم

 رد هک هچلهد مان و جارد نیش (ف)هچار

 دنراده ان «امیش نان ابساپو دنزاون ساپ ماته



 فحه )۸۳

 سبلبت و نشو رب | کی و مشچکیو نیتفُک ور دو ار يقنش

 فح ی ههتتودبو ایوب

 یلیغو اییرات مود حنقو عکیمفب (ع) مج۵
 ندش

 مد کش نالکو تشپ هبرق یتعتغب ی
 ثببتخو

 تبراثو او یی هشت و یتعنغب عقل اب )ِ ) وجه

 نآرهغو مالسا ی هل يوقو بش ی حق

 ياجب دوب میقم مشل اب (ع ) نوج
 تخس یکیر اتو يکب مات مضب هجحد

 هاثم یجد

 ناونپ یممز ریردو لاخریزر دحتفل اب ( عر تب

 یادش

 مشرف تس هک ير نو م اسب رسکل اب ع) ساجحد

 ۱ هاب دتخای

 زادعب نا دشز ندمآ نوربیرسکلاپ (ع) فاحد

 د رپپب دباسرت ت اجر هکنانچ وا ناب ۱

 ال ابو هتک 3-۰۳۳ مکی مضب ) و  هجح مجح هد

 ندرکرودوندنا ,ینفلا اب (ع)رحد

 موق ناجمد ننا ي دبی عتفل اب (ع) سعد

 ٌنادنک تسوپ تقورد هرکدنفسوگ تسوب رد انس و

 ينخسو" ن هرک نانبو ندیزفلو !ریزیچ ندرک ریو
 ندب ی دهشوب و

 ياپتسدب حوب ذم ی هیبنج عتفلاب ( ع) صح هد
 دوبخ
 ندیزغل ییتعتغبو نازغل ياجرسکل اب (ع) نجس

 بانف ۲ یتشکو ياب

 نتخا دناو ندید از و ندرکرود عنغلاپ (ع) کحد

 اثیحد

 ۱, ن"آ ندرگن لوبقو يّغم ب۲ "مح رب

 ورخو هتک وه مک کمیت( عج
 درک عایج توقب متفل اب ( ع ست

 سرواکر مضبو ندمآر یادو د.جتفلاب ( ع) حد
 مخیخ ره وجو يقلحن مو هنبل نینصتقب و تسی هن اد

 یددو لقع رمّکت و

 ك رزبو ندرفسل عتفل اب ( ع)وحد
 د تسا یتشا د رب اپ تسد لک دا و

 کن یدش
 اب. نفت

 تجج نده لطاب ( ع) ضوحد

 هیت ب7 هک ياج مویس مضو مکب حتفی (ع) لوح ۵
 «دنیب رف و سواپاچ هرمر دشاب « هنک | روا هر انک

 تبعخو

 هصتقلاب (ع)میقججود

 وز هب ور ب7 رد هک تسا یهایگ مضب (ع) جن هد

 وه و جوف ینکیب و وکینو بوح عنفل اپ و هنف اب ایمو

 ۵ مح

 ناموبا ر# در وخ بآ مقتشرسکلاب ( ع) ل اخه
 روخ برد ند مورد هنشن مغش ود

 ينعيب و ناوقزا روس مانودود مقب ناخ ه
 زین طاعق

 راد ينعيب و مث د یصتخم مب ( ف ) تحخ د
 ما

 ۱ فو رعم ( ت) رخ د
  يروگنا یم ینعی (تف) بانن رخ ه

 اینع هلل | يضر میرم يب یب يفعی (بف) نرخ ۵
 نزرتخد ينعب (ف)ر دن ارنتخ ه
 شنا ات انب يتعب ( ف) شعن نا رثخ ه
 جن اینبم حون يتشک لکنتب هک هر انس تفه نآ يربت
 ی .دق رف اب ه مانلس تفه ی ي رغص شنل | تانپ و
 ۱ یلاهش بطق یبدزن تسا مهب
 ۵ اح مه وش ز | رز نز رتخد مضب ( ف )رب رخ د

 لاح نززا هن ره وش مغخد و



 9 من اش

 یونس ی

 مضبو امرخ هریشو ب اشود رسکلاب (ع) سبد
 تآمزب ياه راک

 يوسکم ينائو حوقتفم لواب ( بف ) نر و

 ملع ینحخوم7 ياج ننعی دش اب دف بنت او او یمسپ

 بدو

 ا,دابل عام یهروخ یتفلاب,(ع) شب ۵
 ,هلاپ و تس وب یتسارهپ و تغابد يفعب ( ِع) غب 9۵

 |, ۵ اچ نداد زبس نو نآ نذر

 .دنشوپ ناشی, د هجفا فورعم عقب (ع) فب ۵
 تسیزیچ و ندیینج رسکلاپ و سکان و هیام و رفّو

 یننکر اکش غ رم یاب هک ,شبرپب هننام هدبینج .

 ندرک حالصاو ندروآد رک .عتعلاب (ع) لبد

 واصعب ار يسک صز ییامپ و نآ دننام و نیَکرسب

 هبرفرح و فییع,اغمقب (ع) بوبد
 هکر اهمادنآ بوچ يننياف ياباب (اف ) هچ وپ ۵

 ی اییلس یاصع رد هک یمرکر داتیوت زینب وج این هک

 .دوب ءدش تکس مالسل | هبلاع

 و درو بغم بناج زا هکیداب عتفلاب (ع) روب ۵
 نتشاخگ من اضنز او نابک ربا ربق نما نزوزمب نیتپقب

 ما هدعب يسکزا نکس درت لقن و ندرا يووبپ و يمت

 ندرئاف یوم و نهشرپ و نفترو سک نآ توم

 و هنیول دویع يزاتب هکزرتعتفل اب (ع) سوپد

 و دنیوگ زینا, بیدغق هاعتساو ی برعماب هی هم
 ختم

 دام (ع )حس وبد
 یلرس عنول اب ( بف )اف وب ۵

 .تقاکرسکواب فول ادعاقب ( تار یک و یه

 هی هیکو ام هک موف رم کزپپ ایه يه

 شسارییو ننفرم نداد وین مضلاب ( عر لوبده

 نلاهفمرق هل ينر والب طه بعد روع ب ع وح هزوجوج

۳ 

 و نت و

 ساما زا یعوت و ود و راوبه یبمز و نو هد و "

 بم
 فرظ اب :دی هشت دو

 ,دغن اوخ هب وک

 مان (بف )هب اخ هب ه

 دد رک س اما هی اجخ

 هزاومد وکجن هاک یتفر,عذقلاب (.ع) بیبد
 یتفر مرنو ندرکوخ و تداع یهتجتفب و هارو

 يبره مد و یشنم و « دنسیون عنقلاب (ع) ریبد

 فرطب تسد نآ ندیبات مع مددک هنمان او .هقشر

 دی[ هنیس پناجی هکنا عن دوش هدرب الاپ

 ثشذت هک ی رب ۵
 راطع قیمت

 یبادم ریما مان عتفلاب ( ف ) شیبد

 نایکام رب يه اکو سورحرسکل اب (بف کیبد
 هتنک فالطا رین

 ال روسک و حتفب و هل ولغ مضب ( ف ) هلیب ۵

 زین هطقن یکی

 هماج ریز هک هماج هئلثم "او رسکب ( ع)راث.۵

 حیاپن هبرف هچن انچ ینشویپ

 رایسب نبتعتفب و زایسب دام عتفل اب (ع) رت ۵

 درک ي داش تخسو نجق دیبان یمتیغب (ع) زوت د

 دقت يکيران مفلاب ( ع) اجد
 1 ع ننک يکيو يلناخ غریکب (ع) هج اجد

 ۲ امعو

 میظع . عور.+ ,دب دشتنا عم عتفلاب (ع) هلاج ۵

 0 2 ر ایسپ ناهاریهو

 نار اب کیراتربامضلاب ( ع):یاج ه

 . کیرات بشو ناغرمزاوآ ( ب ) جدجد

 ندش کیر ات تخس خنقل اب (ع)اهجدجود
 هدنگفا نیمزر د يزيچو درک ط شن ینفلاب ( ع)رجد

 ياه مادنا ندهلام ناطق عنثلاب ( ع) لح ه



 و ۵ ۸

 - هلثم ( ف ) :دنیشن اه

 رکشناديتب (س) دنموشن دور وشناذ
 تشذن هک

 هلثم ( فر يضب ۵

 و و و (ع) ایی دین

 را هکی زا
 و اداو ر اچ نون مضیو هن هو

 هکیپ کیدرن ای لیلق يزيچ ( ف) هناکناه

 یی ارب نبج ۱۳

 اه وب عاتمو الو باوسآ يس اف فاکابو دوب یکن!د

 هلثم يسراف فاکب ( ف) هن ءاکناد

 . > هاو هو زا تره هکییش 7 ( ف ) وکناد

 هن یبم هربغو سدع

 هسقورعم ( ف ) هناد

 ياد تقوعم ( اص) یتیچ هناد
 مشت دک عضوم (ف ) نادهناد
 هنرب رکید ياجب اجناما هیور نوخ هنشاب هتشاک

 ۵ ناشیرپ و هنیوگ من ناد مضت ان و هنئاشنب و
 يگد نا رپ

 :تقلطم و شاپ وداچرا يغ ون ( تک ) رز هن ۵

 هنیوگز بنا ر رب

 .نملانو کی هزن يهگپب )ی  یو ۵

 هما یلينع هی او رم زا

 شاداپو کیدرت ( ع ) هیناد

 مانلش يفکيب و رایف صحن ندرت هداب ز ( ع ) وا ۵

 دنا هنغل زین يوعدو

 ول داع هاشداپو هاب يلاعت فتح مان ( ع )۳ ۵

 هبو کیت رییمو فاب نامردو ورا ۵

 تسايهد مان تنفورعم ( اف ) نادرواد

 دیو یلین نایم ورک يوسکی ( اف ) ير و۵

او هننآ وخ تموکح شیز اننب 6
 هدننک نا و7 و یر هما و ۱ ره 

 شم ودصحخ گنج و یک زوج ۳3

 واجسب ارد

 رد
 کر ینکو دان اوخ رش» شیر اتی هک هد ينعب ( ع) ۵

 هیادو سکانو

 هردو را ينعيب ( ع) راهاد

 روغاط زا ددناب هک ییمعو ير اییپ ( بذ ) | هاد

 ور اد. عين و نط اب

 هدرکرپ ماج ( ع) فا ۵

 و دنلخا نیم رن رب هک يتمالع نآ (ع) لها۵

 هنرب ریچشن اق دنارتم نارب ماد

 .ندرل ناهنپ عنقبو سرخ هیداشنو مضب ( ع) ب هد

 و یلثر مرناب ,دی هشت و عتفلایو یمعز رد يزيچ

 ررد یلنپکو مسجرد عر ایمیو بارش رک تیارس

 ۰ هضج

 نیو ار يودُل هیدشت و عتفب ( ع) ابد
 . هطاول يتعي ( ع) بابد

 وحتفلاب و تسوب یتساریب رسکلاب ( ع ۱ عغابد
 هنیاریپ ار تسوپ هکنااب هی هشت

 یر درککاپ يومزا تسوب رسکلاب ( ع ) تمغاب۵

 .دلقم ( ع) هغابد
 نآ هننامو نکرس مضب (ع) لابد

 .جنوت يقعب حوفغم لوااب ( ع) هل ابد
 ا ناکین !متسل تشپو ندلورفرس ( ع) بد

۱۸۳ 
 3 ان يبسب جو میت ( بف )رابه

 ۱ ههذنآ ودن

 7 نا و دشناب » راقن ( سغ ) هب دب ۵

 ۱ هنیوگ

 مس نفیس هاو و زاوآ ( سا ) ةج دهید

 : ۵ تخم نیر (رب .دش ابر ونس

 هزاتمزا یلرقم مان نیتعتققب ( فر ناربد
 نازل یشور هر ادم تو و ,تسا هراتس منپ نآ ورهق

 هنیوگ موقلا یبع ام سآ تسانایم

 شیر یبتعتخیو هلیق صف الخ رسکل اب ( ع) بوپ ۵



 ماد

 لو بفارع ع زاد تسايه د(تق) و

 يزبج تفرطو يماد ففضمو دوشبم رایسب اجنا رد

 اربعتجو ال رک .یم اد و هم اج.یم اد: نوچ

 کی ات بشنعب (ع) جم ۵

 دوش ناو, نوح وزا هک هتسکش ( ع) هعما۵

 تسب رم مان فوق وم میم اب (ف) ناقماد

 توش را تم و
 مویضم سو فو قوم میم اب ( ب) لو ماد

 نام درم يک اضع اوولک مد هک دش ای رگ و جم ووا و و

 رادقم هناد واهنیوگدو فغ يز اب هنگند مد دی" زپ

 دیازب  دب زا هک زوج

 رث7 و زا هک هتسکش هطوقنم یبغب ( ف) هعم اد

 هشاب ه دیس , غامد هب تحامج

 سفت و اند یتحی ( ف) هرخو | اما

 هاقم ( ف)روتس دوی هاتسا۵

 این د دارم ( ف) لر دا

 هنیوُک ار هزام ز تحخس برو سا را

 ياج یسراف ف اکو فوق وم و

 ۱ "ان د يقعي ماد

 شدن ناماد دم (تف) سما

 تفرگ تولاخ ي يفعب (ف) تنرک ی غاب سا

 يزيتب يتعب ( ف ) نتفرک نا دندب ساد

 ينن ورق 5 و درگز جع زین و یتخب مک

 ندوینکرت ينعي ( ف ) ن هاشفارب نماد
 تبعمو مالصز االع ینعب (هق)" کشک نمآ ۵

 و مراپچ ی دیش وقت

 هیبث ر وخ یتشور

 شخبر؟ينعی (هن) نداشتن يابره نما ۵

 ۱ ۱ بارطضا يور زا

 تسارب ازا هیانک ( ف) تخعب ربر ۵ سم ۵

 د وبک يماهينعیب (ف ) یلعکن ماه
 ریکنمو نامارخز ان اب ينعب (ق) ناشکسم اد

۲۸۱ 

 کراتود رک ض | رعا تر نر نی ۱ ۵

 نا

 ی تیعص

 ندوین باعتجا ین ار ی نساد

 يزهج زا ندرت ضارعاو
 تبعص بح اصم و م زالم ( ف) ری نم اد

 یع هم و مصحخ ون و

 ید[ ) کرفدز را ۵ ناکن یماد
 ۳ ۱ ش اب جا اصو راکخ ریه رپ

 يلاماد فخخم نانز زادن7 رس (|ف ) ینماد

 هنیوگ هعنقم ي زانب هک

 بم نیتدوراونوکسو - مضب (ف) غوماد

 هنناگ يرا ز ود ای رف ینعپب مع ۲ رد
 دنی وا ر هایص ينعي (ف) یماد

 شوم خار وس (ت ایماد

 تشذآ هک یماد لثم ( ص ) ر ابماد

 يزيچرب ارید ندش يزيچ ريز (ف) ندیم اد
 ۵ وب یتفر ا ابو نتش يزيچ ياالابو اهش

 ه دنکرب یبز او هدش يربج يالاب (ف ) هدبم اد

 هدرباوه ریار کاخ دابو هدناشف | مضت و

 یتسن | هدبرم| و « هنناد ینعیب (؛بف) نان

 < دافآ رد دقت سرب اد ملق و نادبانکنوچ ص

 هناد ففخم و دنک. هتبفرظ ینعم

 یدعم سیو دره زا دی ان( )نم هط ع ا۵

 همان هاش

 ههاتفاو رغالروتس.( ع ) ف ایتالاو

 تشذف هک هرثاد لثم ( ی ) هححن | د

 شنا وت عیب بفروورجم

 مسن و مظن ر د تر دق و

 يدا ان ادو ملع ينعيب ( ب ) شاد

 یسراف واو و از و ایاب ( فر ةو رپ تی ۷ 3 ۱ ِ 0

 هرزیخ جلب در

 شاد بحرص يقعي (فب ) کشند



 غاد ۰

 دوب هدوسرف و هنگ ينعيب ( سق ) هنشاد

 يزاتیارنآ ودوب یه 7 کرچ ( ف )راخ شاد
 ۱ دنناوخ هی یصل ]تب

 و ۳ اش شاه

 لقب ( ف) هلاغ شاد

 دک ياطع و فلطم ششکپ و اظع ( ف) نا

 تشذت هک هلاکسا ه لقب

 نمقطتشم یشجو دبع ز ور یاسر ی
 نر / ر

 راک هبتی دیلب هلیپم یبغی ( ع ) رعا۵

 و وک ۳ و )یاد

 هدرورب هنزرف

 و گنج رد یاپسازاوآ و :شهارخ (ع) هزع |(

هری و اه اب نانسب زد هک يريش هتیقپ»
 دوضب اوری 

 هشکیم

 دودن مان هک يرعانشو نانو هفورعم (ِع) عادت

 ظقل نبا هنیوگخ اد زین | سا ۵,۲ زغورعش رد

 تسا يرم مانزهنو مجعو ۹ ۱

 یوم بیو و
 ٩

 هد

 يناشیبرب دوجس رث ( ف ) نادنلب غاد
 ی

 دو بقای (ث )رس غا۵

 نیم رد 1 و

 و. | رس شب ده! ف

 ۰ فن ا يوم

نار شاد
دز اد شر 

 وق

 نده د رذاٌنیو هتنز ين اشن هنج زن 1
 ۲۰ ل

 هلثم ( ف )راک | ۵

 لزپجم واو و مویضم یبغاب ع تفت 4

 هد از مارح

هلثم ( فر لوغ لوغاه
 

 هشراه بیم ينعي ( ف ) دش یغاد

۰ 

 مات

 اهتیول امان ( بق ) هنیغاد

 هلقتجر بآ يعي "امو ب۲ هدنزیر (ع) ففا۵
 ل وعفم ی ۰ ب تبسا لعاخ یهشا م 5

 سیشد د یوسپدک رک اف دیدشتب ( ف) هو |

 وناز ناوختسا و هنیاپن تک رج

 و یلقبارف و یققر هنضها واین عا ر یقعپب » ( عیب

 یو « زیه مسکو .ميفل ابو ندیود مرغ

 هزیه حذف و مسکلاب و يله د دوس الاوبا تس ا هلبیق

 هیفسو ه ایس تنما یغ رمو رکنب د تسیا هلبیق

 زیله ۵ ينعيب (ب) 5 دل )یخ

 هلثم (فض ) هنال ۵

 کننشا یف ينعي ( سف) ز وپ لا
 هلثم ( ف )هرز وپ.ل | ۵

 کیرات بش (ع) جلد
 بم رپازب 7 ( ع) ِ ۳

 دف اتبور و هی يذلا "ایا (ف)ر ودر هلاد

 دنکبم فوح و د د رلیم هک ب7 نو فرغلا هبخ

 ار ندش فرغ نارد

 طعتم (ماج ینعی (ف )زود لاد

 و. دنقا هتاشن کید منی هک يربت (ع) بل الب

 دور ]رپ نارگ رایاب هکید مو همج ز اب اجنا زا

 نا مث ر اب ببسپ « دین کی هزن ماکو

 ذی نو ربب ن اساب مابنر !دکیرهشیش (ع) فقل اد

 روت ذم نالاه ناپه (بف ) هل او

 نوچ هدنرد:روناجو فورعم (ف)

 تس يفحخر ۵. و يشخب مخب رد اش و هابور

 و دنیوکش ل ونک دنه ناب زی دش اب ب7 يور رب هک

 دهاج سما هو دن ریثوه"۲ | دب دنا وه 7 ينغيب

 تر ایعراوید یتخاس دنلب و

 خ ار وس میم هشت هبو اید (ف)ع اب | ن
 يا د شوم



 را
 جحایسار تر بوچ هک تسا یوم" فر ریراث

 ریاسو ناینربذک تب برچ ( بف ) ناینرپر ۵
 هننککنر نابار دیسیقف هدف

 تشذ هک ییرفچ زاد لثم ( ف ) نی ریرا۵
 یورادمان يس ر اپ ياب ودرهب ( بق ) لیلیرا۵ ۰

 ارد لپلپ دننام هزم رد هاب هراب بوچ نآ۲ و

 .شوخ يوب هک دوع بوچینعی ( افق ) يوبراه
 دز اد

 مر تسا يوراد مان (ف) ینیچراه
 فورعم

 هد کانی تسا يهد ماد ( بت ) نا هر هر ۵

 نم اعوواوع مالغ نا در ۵
 ,هدشدب هپ انو ضیاح نز ( فر) سرا

 این ه ینعی ( فر ) ضیسرا۵

 تشهب ينعي (ص) تم داسرا ۵
 .تسوپ یتعب (ف) شراه

 اینهدا رم.( بف )ره ششرا ۵
 .نشوهعر زن هکناود رمز عتفلاب ( ع ) عراد

 | زد یاب غتعی( سه ) لقلفرا۵

 دنن ز رهت یاری دتخ ات پسا یازا دن اریتو هنزیو"۲ الط

 سفقابض يارتبو هش اپ وا ناز ءیه .دنزار یکیهكره

 هنیوگ

 عیتسم و رادهالن يتعيب () شوکراد
 شاب

 ممیت یتب هلبیق زا ات ش ۵

 ,هتسا ي یهحخ ما مان و

 جا بر مت زا

 متن ته تری اه او ۵

 قورت ينعيب ( ف) ربور ۵

 و کو تقاط ینعب (+ف ) ه ربوراد

 ۳۷۹ شاد

 نامرف نتعی فوقوم ياراب ( ف )زی ا۵
 يا دامرفو

 شکمو شک ینعیب و یینورم) (تف) ادم ورا

 ارو هقیظو وکاچو دلالاچاهرم ( ) یرا۵
 .هل اه ود میاد زین و دب

 هشاب قم هک تیعنو 3 امددر اهم (ف).يرا ۵

 شورف وهشوخ و « هننادو ۵ ماطع زینو هنکن رقسو

 ينعيبو شب هنآ دیو هدول [ مشح (س# ) و کار ۵

 يبج هی
 ود هک تسن" وتغم هطوقنم يازاب (تف) و زاد

 نیز رب یلید بوچو هنرب ورفينيمز دیار هفلب بوچ
 ناز اچ رثیدو نارتوبک هک ات دن دنیهب بوچو د

 حنیوکن ه دا يدنهب ارن ۲ و ننهشنب نآ يالاب

 ادب هک بفورعم ینه"7۲ تلا (هغ) سا۵

 دین اوخ لجتم يز اناب اون ننریهب و هنو مد هاو تشگ
 درد ارت7 كرب هک تسا يهايگو بشاب مادزايعول و

 هنناوخ با دس يز اتيوهذ رب ماکیاه او

 هتیوگر انیسيز اقی هکال ال دينعي (ف) راساد

 ۱ هلثم ( اف ) راس[ ۵

 هرتورلثم تیاکحو بفورعم ( بف ) انس ۵

 .تفاب

 ,نود و هلثس ينعی ( تف) شول ه سا

 هام يتعي (دف ) نیرز سا

 مارس ياصع فوقوم "نچساب (بف ) هل اکسا ۵
 هدنربو « دننک ور داواد هنل اک هک يساد يلزت ينعيب و

 : "تم ادرثو فلع

 مک رس يابعع ينعي ( بش ) لام سا

 مدنک و وج هشوخياهرسراخ ( فر هساه

 هنلخ يم,تسد رد هک

 هرس اکو هنر تشح و روذت ) فر شر

 ششخی و اطع ینعیب (عف ) باشاد تلطم



 را ۵ ۳۸

 ختفب اه  هیفاق زاو تسا لاد سکب موپشم یکیل

 ؛هودلیم "خولعم

 .دنیول 1م لد اع يتعي ( تبفر) سراد اه

 گر زب دا رب مود لادرسکی (ف) يدترد ۵

 روسکم مود و لواب ( فر نانو هد
 کیرش

 يراکر داد وب یتشک نغارو نه

 و نلاعت فحرب,ل د اع ینعی (ف) ياسرن هاد

 تفنک سق الط ۱ ناش داب

 تلادع ناوی دهکده ادریم ینعی ( ف )کد۵

 هاب ضوفم و اه

 زا تسا يفشج مان و لداع ينعي ( سف )رک ۵

 لاس يانشچ

 داریب قنقن یتنشن ان يتعچ (بق) نت ابن ۵

 ههرک تم دح يلفط رد هکوبپ مالغ ( ف ) ود ۵

 هشاپ

 تدقه این ينعي ( تف) يروآ و دفه ها

 را ذگ نفرف تدل و

 بوجح نا یعون لیقف و تسیور اد فر 5۵1۵

 دنوآ دخ نعی نسراپ هناکب ( ف ) کیداد

 دا و

 شر د لبلپ بط يضعب ردو تسایس يارس (ع)ر و
 يا رب هک یوتس نآ و نتششاد يهاو « دثوا د ور ایه و

 ام می ارج له او نادز د هکتتس امس تل7 نآو اهنپن فقس
 هنزیو۲ ,رآ دم

۱ 

 وا و باراد رسپ مان و يرهچ هنر اد ) ع)اراوا

 ینعیب و دفیوُل نیکايار اد ار شر دیو رغصا ياراد ار

 ان هرصپ رد تسا يارس و دنیمنن مخ هت هک يد ود

 هتیتتون هی ریرس,ي اهت روصوره هک دایز هللا دبع ۵ رک *

 ينعيبز نو دنهس ولو يرهنشو يلس تموص سنرلهد,۵ و

 : راویه

 را کرم و ایا ابتدا اب( تب ) ار و

 هی دننفلیم ریش هرچ و

 رز
 ناهاشداب نتسشن یارب هچنا (ف) ییرفآر اد

 و ماب هفص هاگن ههکت يفعيب و هفزاس و زا

 یتز اس رد شیپ ء؟ ناکود هفص و تلطم هات هیکت

 ۰" یتسشن هطس ارم

 لضفو ماع سلجم ینعیب ( بف ) بدالاراد

 جز و د يقعي يكاله ,يارس ( بق ) را هبلارا۵

 امن د زم و

 تشاذگ هک راد لقم ( کت ) اضیبلارا۵

 سرخ دابار واهک تسا ينلع (ع) بلعتل اراد

 دنیوگ
 تسا یتشپب مان (ع) ل كلحصل ار ه

 اهن د ينعي ( ف ) ماد تن داخل ارا د

 ,و :ایند ینعی ( بف) ر هی تن داخل اراه

 ترخ"۲ يارسو وز ایت و يارس

 تشهب ينعي یننوخ يارس ( ف ) رو رسل ِِ
 . دس رب البور هک هناخ ينعب ( ع) دنخمل اراه

 .دک ردپ تف الخل | ماد لثم.(..ف ) رابغلارا۵

 این» یقعی (ف)رورعلارا ۵
 يدبعم مان( فا) هباپعلاراد

 طبق و ناپه خم دیدیعم مان( ع),همایقلاراد
 .يرهش مان

 هگناو هسرب البور د هک هناعخ ( ف ) ترکنلاراد

 .هحنرمب هنااخ نارد نآ لثم و س دع

 . یمن رقلاوذ ير ننکس ينعي (ب) مو 7 ياراد

 : ام نآ و هنیرث اریر ضیربچ ( ف ) ابرا۵
 .هتنا وخ زین تسیابر دو او ردو اب مد

 دنکیزاب رادیوچب هکنآينعب (هض ) ز ابرا ۵

 پوچ هک زاب نایشیر و ند يزاب را هبوجب و

 .دنکيز ابو هوش راوس دنلب

 دنشوپ دناخ ماب نا هی هک ييوچ (بق) مایراه

 دنیوگزینریت هاو



 ان
 دش میقماو دم" هو رف ینعی ( ف) دز هی

 دیشک رکشل ود رک وزف و. ۰

 باتق ۲و عبصه ویع ( بفا) یاشف رز هیمخس

 نایس7 ينعي ( ف) يراکنرز هبیخ
 خبطم هییحتو نایس7 ينعي( ف) دوبنکه یبخ
 اسقاو معهي ای و روسلما و اب ( ف) ر هذنیخس

 طارص لپ ينعب هد ز ارپ-ج وتغم و اوو نون و.

 هک یهدب "۲ مود مضو مکب حتفب ( اف ) وبیخ

 زین یوخو هنمان باضر و ب اعل شب ر اقپ»

 لیح عبج نایسا ينعيب ( ف ) لویخا
 تشذُ هک هربخ لقم رسکلاب ( ف) « ویخب

 سس دز گو وب بیو نم سس
 نلاثللا ای اب

 باسعب اجه فورح زا تسا یفرح» (ع) فن

 هبرق نز یتعیب ور اچ لیج
 هردو يرايبب ( ع )۱۵

 نقش رایبب هزیهاب ( ع) ۱۵:

 چئر یبتحتقب او هزیه نوکسبو عتفل اب ( ع) با نت
 رس ی دنار تخسو تداعو راک رد شنوکو ی دیش

 ری را هو رقو رکودوخ شیپ زا ار ي زیچ ندنارو

 ششخبو لسنرا یقابو عباتوره"ينعي (ع) رب | گن
 هک تر زبس تسايغرم مان مویضم "اب.اب و بهبصذ و

 کیتيزا ریفتب ارن"[و هنک خا روس, نانخر در اقتیب"

 دنیوک زین کزیسو هنناوحخ

 يازو هدز وب حوتفمیبجع یاب اب (ف ) هژرپا ۵
 ودنمانا م کررغ# ارف يفتخم ياهو حونغم هطوفنم

 هنیوگزینز وپ لاد اون]

 ندروخ ينعب ( ع) ثبا ثت
 هکز ینک (ع) انادت

 سذع-يتعی (ع) هرثاد

 يوکجنر کیراتر اسب بش ميج هیهشتب (ع) حاد
 نبآز جو نآ ابو رهتت نهش ماهسب و نآ اب نهی مابو

 ۳۷۷ داد
 یا رم اتختمدنو نآزو,دنم يکي و

 رت وبلو .دنفسوگو هتسومب نآ رب (ع) هجا ۵
 رازفتوک یسر اف میج حتفب ( بف ) کجا

 سناو تفلا ياجب هک نآ رجغو رمت (ع) یچا ۵
 دنن اب هتف مک

 یکیریات موبس رسکی .( عر) هیجاد
 روپشم تسا پسا مان ( ع) سحا د

 دن ییمز.رب دابصهک يبوچ ( ف ز لا وخاب

 یتفرت دیص تب

 یتسنا د ينعپب

 ۵ راد هنتسپ دتخت ددک دبیس هماج ( بت )راد:

 راوحخ ينعي ( ع) رخاد

 هک تسا ينلع ماناهطوقنم ياخب (ع) سعخاد
 دوشیما دیپ یصانردت

 ربط السر درب هک هقصو هاگرد ينعي (ع) لخاد

 ,یور هنار دو ورسخ نتسشن يارب دن زاس گنسو بوجز |

 جراخ یه هاب رش

 يزور اهرسکب ( ع) میخ ۵
 تشذت هک لخا ۵ لقیپ ( فر لوح ۵:

 يقسار و ششخبو لدع ( ف ) ها ه

 لیق ,هشلا رخ مد ایل تلت عتغل اب«( عر) عاد ث

 فاحصمزا شیپدام رخ" ز ور هس ينعي فاحیلا

 رج هک « دننک شتخی و ه دننک لدع یفعی ( ع)ربادا ۵

 هننک فاالطا ناه اشد ابو یلاعتا بد,

 تسون مان هضا) دیرفآ ۵

 هدننیرذ7 هک يلاعتتحينعي ( ف) ییرفآ ها۵
 تساداد

 دیسازع يراب يامانز !تسیمان (ف) ی ۵۵۵
 يکلم يايامزا تسا مهد راپچ زور مانو

 دنیرت ار مدارب حوتفم لاداب (ف) روا



 طرح ۳۷۹
۰ ِ 5 

 و فورعم وبشوخ دم,ز تسیلدو (ف ) نو

 * هادرک بلس یلعک اره ایا را ادب يرجم زت ۷

 یبردو  شنای مع ب مجرد ينک یلصت*؛هلح زارلآ

 هچتسا لک ينعيب يربح تبی ید د هچ تسا لمات

 خم رسا رو هنی رز ین يربه هک هناحخ نآ

 وریخ هک تسنا فحو تسا يخ رسب لیام يريح تر

 تسا ۵م يربنو تسا كنر ,حربس تسا يبطح لُف

 نقشاوخپ رماو ع هنزيخ ينعي ( ب ر یخ
 درب اه هرانکز ا هک بآ جوم ( ف ) بآزبخ

 , هنیوز من زبخ بو
 تیفلقبز ریخ بان مسکی( ف ) هاب نوچ رم

 ۱ زمحرپ

 برع ناظلغ سکرس نیتحتفب (هق) لک ودربخ

 هیاپر ازه هنیوُگ یضعب و دنیو لعج ارنا
 هک ایرد ةراذک ییمز ( هف) نیمز هدنریبخ

 هتزغلب ب۲ نابیب نازآ نالفطو هشاب هدنزغل

 نایسآ ينعي (بف )فان ۵ و هری

 . هیامورقو (یوی زو سل ان عنقلاب ( ع) سیخ
 ندشينتو صرکیت ( ف ) ندیناسبتخ

 لوپجم يابو روسکم لوااب ( فن ) هن است

 رد و هن زاس یاتک زا هک دش اب هپبخ فوق وم سس

 معنم م دمو هنن | تسکب درب لرب ب۲ نآ نوردنا :

 دنرب رفتسی اجنا ر دا وه یم رگ تپج
 ءدبن اضیخسایقنب رب و دشرت _( بف) دیسبخ
 یبشو  وجم يايو روسکم لوای (ع) شیخ
 بلغاو مثلا و ن انک ز | هش ای.هنخاب ز زا يعون هط وقنم

 هنف ابی دغش د الب و هنس و تا مجل کلم زد

 هدنسرت ين ز يتفلاب (ع ) ع انشنیبخ
 ينبي نورهناعتغی (ع ۱ موشیخ

 هنشر عتفب,(,ع ) طبخ

 هب رذ ينعيب هبن افت ياير اخ عتفب ( ع) لطبخ

۳۹ 

 ۰۰ ت ۱

 عآوز ارتهنلب يابلو نیس رت تقلب ( ع) فیت

 يشوک ر انک
 رد هک ی هنلب و يتسپ ره ودوک زا رث و رفو پ"

 فالغ نوش خارق و یمم ررهفشپو ناتسب تسوپو»

 رتش پیبغذ

 یا هیات يسراف فاکابرسکلاب (فق) كبخ
 لر زب کشم ور اپخ

 دور و باعصاو نایسا هلگ حتفب (ع) لابخ
 یشا دنپ و یناوید ییقعتفب و عبات ناراوس.و

 زبسو نام الغو نآ رکون هعاهج ( ف) شانلیخ

 لبیتخ رس و یکشل

 لی ناراب ( ف) ناش انلیخ

 نامد ودو نآ هناخينعب ( ف ) هناخلیخ

 مال و ف و رعم يادور وسکم لو اپ ( فر ولبح

 هشاب « ره ينعيب ف ورعم واو و م ویم

 م د رم تعبیط و وخ ينعيب رسلل اب ( ع) میخ

 ی اب و رگم و دیگ و ن درک يل د دبو نا دمسرت حتفل اب و

 هاکو بوجایتخر د خاش زاهک ياپناخ و ششا درب

 يل اوجاو هیهحخ عیج و ام رک يا رب کف اس س اَپرکو مشپو

 تحارج ينعيبو دنفایب هبنپ نایسیر زا هک دنیوُک ار

 ۵ وش مشچ ی اهشوگ رد هل یکرچ وزهن .

 فن اس

 هنیشپ و هماجزا هناحو غنقم ((ف) هم

 اس۲ ينغب ( ف) فرا هیخ

 .فقلخ رظن زا بیاغ ینغب ( ف ) ارعصب هبیخ

 هدرب یب وار اکنش"[ ینعبزمن و

 هثلم (ف ) نیدز ارححصب هییج

 راز هارو ها ) تر یب (ضجر ه همی

 دش مرش یيو کای يب و دش

 وا راپس*۲ ینعی ( ف) ره د هیبخ

 نایس" یفعی ( ف ۱ ن این اح ور هیبج



 لی و ب وخ و ۵ وجو

 هتسیا مک مان مویقم لو اب (ف) هام يي وخ
 هنیوک یبطارخ يزاقيارن7۲ هک

 یبسعت هيلک ينعب ( ف) هحخح

 ییصتو يهزينيب مسکن او عتفلاب ( ف ) ییمخ
 شرق و

 نکببخ ینعیب ( ف ) يخ
 لر زب گ درب و هنمیشب هیبخ رسلو عنقب (ع) اه
 هننککاپار هناحو هندنبواب بور اج هکیبرچ (ع) هاب

 هدیزگرب و ناکمنو ناکدی زگب سکلاب (ع)ر ایش

 تسا يهايگ مان و زپ نان هی دشنلا حم حنفل اب و اه

 دنیوگي رکک و مبیدنه ناب زی هک فو رعم رایخ و

 هک فورعم تسا يتح رد ((ف )ربس رایخ

 هنیوگز ین زیچ ر اهخ | من

 .تسا يتلع مان (ف) ک ر ایخ
 مان يز ات ياب و تاتتب تر تراک
 رایح هخنام تسا يه ایُک

 ار ی ز رهاوخ موتقم وای ( ف) هن زر ابخ

 هنی وکن
 مضلاب ور وتس ییرس غاه رسکل اب ( ع) ط ابخ
 و هوشیم ! دیپا ر يم 3۲ هک تسی زیچ و یلنا ویو

 يزر ه ای هی دشت و حقغب و نزوس رسلل اپ

 هکبت روص و یسضخش ور ادنپ عقفل اب (ع) ل ابحخ

 راز هلغ ی ایمرد هکیب وچ و هنیآ ر هاب دنهب با وخپ

 ن دیمر ۶ مجب هنز ا هنآ ناب ه اس هم اجو دننکتس او

 ناغرم

 يتسار ان و یلغد ( ع) تن ابخ

 لوسر هب اعصاز | يکي اب حتفو مشلاب (ع) بیجخ
 م السل | هیلع

 دحوم کادو بیغ فت اه ( ف) یلا بیخ

 « دین اشک ینعیب و ربهحخ هعلق ( ب) ن اتسربیخ

 یبا,نب ا يلع نجفم ویلا يمم | تربقح نآ رد ریبخ

 ۷۵ : روس

 هیجو هللا م رک بلاط
 نی وای ( ف)

 یادی هک یبوچ و هتیو ار بل

 ,یفعیب مر رب (ی) یخ

 دن هنپ وان

 انا یو یخ
 و ننیب رق و

 يک
 شز اوثو مرک اب نوتسپ اخ

 ی یی یتسسب ی ی یر

 سدقپلا تیپ و هتی دامو هکم ی .دعب (غ) هدابل اریخ

 نآرب# هاگ تر اینو

 ناب ایپ بآ رسو تسار

 رسکب و يکينو کی ای

 کین راک د يعس (ع ) ات اکر حل اریخ
 وهلولبث و فاکتعا ينعي ( ع) تانکسلا رهخ

 ط ز ور

 رک دو تساوی

 ثقو ناتسود دک یاعد متلب میخ ( ۳

 هننک لی دکی عادو

 م رشت يبو *۵ وهباخ ودرفرسکی ( )رخ رخ

 هجو يبو بیس یب و يفربخو کبراتو

 کی اتو هقشُگسو سرا يمح ينعب (بف) و ریخ رب
 ورزبت و بها هالکو مج ماج يفکيب ورهل دو حوشنو جت و
 ييطخ يزاتب تسب لگ م ان رسکلاپ ( ف ) و رخ
 هدشبوت یس تب | وا هک تسبه اتو هننا وحخ

 یيصمترضج هک ییکرم مان عتفلاب ( ع) مو ربخ
 ات اتیلآتر دص زا ءحقت ماوس یا رب ملص یفطصم
 هنذوب هتفر یسرک

 هتشوگ زا درب متبو شیامزآ رسکب ( ع) هریبخ
 یاوتساو مکحم حتفیو یهام
 بدا یبو شکرس ( ف ) تس د درج



 ناشخدی زا يرهش مانو هتفول و «دیلام

 ي اب هک و چک (هف) لنموفخ

 1 ند رک یت افوبب

 هچن ]و دد مک ب7 هک نوخ مضقلاب ( ف ) هبانوخ

 هنی و زین بان نوح ارنآ و نت زا درا ذّب
 هیمولنا يم (ف ) نازر ین هلبا نوخ

 نیایا رد عرفه نا ناراب نوخ

 ينعب (بف ) يالاب نوخ

 خرس بارش یتعی ( بل ) طب نوخ

 تررعم نوخ ياهب ( ب )اببنوخ

 لاثما و توق ایولعل ينعي ( ف) لابج نوح

 نآ

 وب م نوح ينعبي

 ولپپدس تسیراخ هلو دعمواوب ( ف) کج نوخ

 من و تنعم و تقشم ( فر کج نوخ

 پچ لها نوخ ينعيب ( ف ) نارجنوخ

 ناتو ریو هنقو رم ( ) ناوبحنوخ
 تساغور و

 سو لعل بل ( ف) م اخ نوش

 خرس يم ينعي ( فا ) سو رخ نوح
 هلقم ( ب ) مخ نوخ

 نوا دن هلو دعمر اوو حوتقم لواب ( ی ) دنوخ

 ۵ رب زبت و همت و

 ,ينعب ( با ناور نخانزا لد نوخ

 ناوراپاخرش را

 ينعي ( سقز ۱ یر سعال و
 شسب میل و ی هیبت رخ هنیس

 توق ای و لعل ينعب ( فر کاخ له نوخ

 بیسپ هک کاعخ ياچا "هد الحخ دنا نقل یضعب و بلاک

 تساتزفایو ل کلر لث

 رولئا بارش  ينعب ( فرزر نوح
 صل اخ نوخ هلپپم نیسب ( ف ) هد اس نود

 0 يزخ
 دوم اجو ایا دک تسا يبوچ مبفق) شو ابش نو

 .تقفشزمن و هنیوکن مقب هنه رد و دنک خرس كئر

 بارش و

 ین افقور یقعی ( ف )رکن ناشوابس نوخ
 فقش ينشومو عید

 5 ۵ يم عفد وا

 .هیلف تشوگز ا هک عرس ب۲ ( ف ) هبلت نوخ
 هکچب

 ناج یفعیبو نتشک ینعب ( ضخ ) ن درک نوح
 هد هم" هد

 (ب) دنکي رفضخو ین ۲ جز هد

 تسی رولنا ي م زا هیانک

۳ 

 هاوخپ ينعي دهاوخ رصتخم (ف ) ده وخ

 و مک اه نوکس و ها و دعم واوب ( ع ) له وخ

 تسارات

 واوب و يرهش مانو نبته ۲ دوخ ((ف) يوخ
 و یه هب"7 هل و دعمواوبو هوب .تداع و ثشرس يز ات

 .تسا يگدنمرش | هیانک (فضف ) لعب زا یوخ

 .دنن يوحو هب ايوح ینعیب ( ف) تسج یک روح
 وج راز تشک معغب ( ف) یی وخ

 خان و دوش هقخب و یخان فا رطا هک تسا ض رم

 هشق انمو دثح ابم يتعيدسب ره ی زوب (ف) هسپ وح

 یششپ ودخ و هوخ تبارق ينعب (ف) شیوخ



 شوق

 میدم ریو یا مر اکمبه )جلف [/ ودر
 رفس اب تسیه د .مضلای.و ندرک حاکناو دز .هزینو»

 هنیوُگ زمن یماد شوخاروا ره وشو نز ردامو نبآ"

 دسوب ووکین و« بوخ و کشت صتخم و حبط کین وب ۵ اسور

 دنیتوک او

 هدراورم يس ر اقواو اپ مصل اب ) ف ۳ اش وب

 تسا يرپق مان زمن و یشوخ بو و آ دیو د هنشخ و ۵.

 دده هح سر ۵

 يتش د :سیج ابرریعرنب(بحر) یمن
 هدنز اسینعی ( ف ) تشکل ا ش وخ»

 سولباجو ی دل د هسوبتعب ( فن ) يروب نو

 جلو
 وب  یسراق" لو ای تن مشق و نا

 دیش

 یتهام دنوذعمو ازای مشت اب (خ) نما دش وخ-
 راک وکینو یماد کابو ره وشر دامو نز
 راکشوعينعيب ( اس ) هرانشوخن
 ر انقرشوخ پسا يفعب (ف) م اکشاوح

 ۳ منی ( فر انکشوخ

 تی و ییرمش یاس اپ اک نضقت (سه)ر او ره ۳

 کیس منش
 يزاقب اروا هک تسا يا ما ( ف) رظن شوخ.
 هززو دیبسوخرسوا رب هک هزبسو هنناوخ یاعی
 ار هعلق یکرت نایزب و. يناطخ هلال و دنن ای زبسو

 يلأ و هلودعم واو .اب مضب (ف) ز اون شوخ

 تسا کر زب مه هک طاهب
 هلبنس جرج و فزرعم ( ف) هشوحم

 لو جو اوو مویضم لواب ( ف) یشوخ هش و
 تسا یغرم ۰

 هش هنتشپ ينءب ( ف) ه رو" لرد هشوخح

 ۳۷۳ مود

 تشورد کیدزنو

 یکی دزن يفعب :؛ف) ی دروآ و لر د هشوخ

 , هشوخ ندز و آور ۷

 هلقم ( ف) مدنک هش وخخ

 اش ۱

 نی خك هک هیشوخ لقمه ( 2 نیو

 مضب و کاغپب مشچ یتفر ورخ حتفلاب ( ع)ضوح
 ینق اب لییذز و ایروب ناز ۱دک نآزجو اه رخ ل رب
 کالاچ میسج ۵ رمو کزاف خاشمفل اب ) ع) ط ام
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 هیون دید

 هوک ي ینیم» ( ع) عوح

 نتفنکو سرثو میپ عاقل اب ( ع) ی وخ
 های میذ۲و یتسن ] ۵و

 ,یاحتفب و * رو شو ی

 دش یک رگو يزبچن هش حارغو بوچ
 یک و کبک .ي ات فا هب [عضق )هل کن
 ریزنخ یس سم اق یف اک اب ممقلایو فورعم تسبر وناج
 ه دن ریگ تفلا ي یی (ف) یراگوخ

 هدنزپم7 و فورعم ریل و خ رصتخم (ف) روح
 يلاعت تح هچن او مشحرراگتمدح عتفب (ع) لوخ
 یتشا د هاگن و رغال سیتعقغب و تلود تنیعن زا ده د

 حنلبورپ رمت تسا يغرم و نو رک تی ماع کین و

 لاو رپ
۱ 

 سرت عتفلاب (ع) جلوخ
 يتعیب لوم واو و مویضم»ل و اب" ( ع) هل وخع

 « دم "۲ يل اخ

 [ وا هیه هک يزبچ سپاف وآو و حتغب (ع) ابل وخ
 هناوی دو تنک ف رصت

 و ها, وای رد هزیزج یینعتفب ( ف) تسوتم



 نو ۲ ۲

 هل و هعمواوو ح وذقم لو اپ اب بق )وب يک هراوخخ

 همت اپ یعیطم

 هگن ۲ و يضار و عن اقمب ( فر دنسر وجخ

 .دشاپ شوخ هشییش

 اب و هیجعم ییش نسکب ( ف ) دیش ز وخ

 هینشپچ هقوشعم منو بقورعم هینانصت

وهم واو اب ( فق) ن انس رب همش ر وخ
 هل 

 ناغم ينحب فوقوم لاد و

 وا ب انف ۲ (ف)ر و رپ مور دیش روخ

 نجنرقلآوذ ر دنکس و زور

 وزیخ عیص.مدرم (فا)راوس دیش روح

 راد« دنز بش و را ذن دجت

 نارا هیی بش ينعي (ق ) نارا وب تیشرت وح

 رد هک ره سبقت رد دوشم صم ز روز ب اقف" ۲ .نوچ

 هش اب راوس نآ رب ينک وک هشایرا دیب بش

 .نایس7 يتعي (ف) انیم هاگروخ

 ار ددک تسیگنم مویس و مکی حافب ( ف ) عیوت
 :دشاپ |مخار وس

 :هامز از ور مهدز اوق مضب ( فر لبمر زوج

 یوم يلعب ( ف )ااضف مروخ
 .هیآرب تسیا هرم هلودعم راو اپ (بف) نه

 هن.هتپ اکدوک يولگنر د هک مخز مشچ عفد

 .یجومب ر یاس ترضحر وقت يش مان (ف) و.مز و دح

 دوب مالسل هلل | هیلج

 راوازس ینعیبو هنروخب ینعی ( ف ) نر وخ

 ان (ع) بنر روح

 روت ما رو

 .يلاع ۵ رب مصت مان (ف) و ار وخ

 نتداذناياجو ناوبد هاگن شپ (ف)هنئر وخ

 داودعمو | وواخ مضی هنر رح هک تهذ" حفاور و

 هناح افض و یاوبب]

 ی اررهلوکعم واو و حوقغم لواپ ( بف ) هروخ

 -ل

 :.تکشوگ و یه اش .د اپ ٍيمعف ع

 نوک
 ,يب دوشیم ضیاف هک يلاعت هللا زا تسبروث ح وتفم

 ,نارگیدرب يضعب دننکتس ایر رون نآ دی فیلتر تلخ
 هنک انتفرح و اتفص رب هنوش رداق رو نآ"آ هلبس ویو
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 هدوی تپسق هصح هنپ هب ار سراف ناییکحر سراق

 يضرم مان و داد اهن مانهروخ ار ءنهح رفو دنا
 هنتناوخ مانج يز اقب |رنآ هک تسا

 هک هشابروخ, بوسقم هچنا مضب ( ف ) ی روخ
 تسیرهش مان نآ

 من هک تا يقبالو مان مضلاب ( ف)زوح

 نت د علفلاب و ناپپسا بیرق هنیوگ زین دتسجح
 مدرم زا تسا يهور منغل ابو ندرت
 تش ذَل هک هیازح لثیب ( )  هب از وخ

 ين اریا تسا يناولب .مان (ف) نازوخ

 ناقهزوخ رد تس» رهشو

 هلو مو ارو مویضم لولب (ف )۰ندبن ازوخ

 وب ن دیناسفچ

 هیازب حوتفم يناثولواب ( ف)ک و هزوخ

 تفت اب لیج ه دز هطوقنم
 هجا زب دلو دعم واو و حوقفم لواب ( ف ) مزوخ

 ۱ دشاب ر اجن ه دز هطوقتم

 ل اییاپ ينعب هزور نزوب ( ف ) وز وخ
 ,/مات نه هن موخب هو سخم مضلاپ (ف) :يروخ

 .تسا يقي الو

 ,مید وین تناهخ و ن هر اف وبی حتفلاب (ع) /س وخ

 يسلاب ندرکر ذع و يزچ ندش دس اکو

 تفوک ينعي :ظوفلمواوب ( فر تس وحح

 هل ام

 ددش ه دنک وه دّیل ام و هتفوک ينعي (ف) هتسا هخ

 هتشال هگهساوح لقیبت ( فا هنسوخ

 9 ی مشلاب ( بف ) هساوخ هسودخ

 .هانزپ اپ میام و عابسات هنر رس



 زود

 خ رس هماج تست اغلل لح -

 درب رب هک هچبر هروتفم لوا اخردرپب (س) هحوح -

 مشلاب و کز ان و نآوچ نز عتقلاب ( ع) هوخب

 یینه 7 هالک

 بارش زا یعون و فورعم ( سق ) ی دمآ ۱ لوح .

 تیاغمد نو هل نم رک درشفا هطساو یب هک 7

 دنن اوخ فادسا۱, لآ برع هشایافص ۰

 یارسر بتن( ف) تدرپاخ رک
 ریکت و بجع هلو دعمواو ای ( فرز ینیب هد وخح :

 جات يس راف مو هابو مشلاب (ف) هدرخ دوخ-
 شورخان اتسوپ رب هک حرس تسیلعک مانزین و سوم

 هنی وگزجنزورف ناتسوبو .

 تساس,ورحهالک ن ایه ( ف ) سورجر دود

 شخاسسویعمينعب ( ف) ندرکن سراز دوخ -
 رد ۵ وجن ينعي ( بق ) هی اردوخ -

 هتناکان هچرهودل ال لک ( ف) يورهوخ -
 هیوو.,

 هر مدوخ لغم ( ف ) ۰ اگه وخ 1

 هافم . ( فر هماکا۵ و

 دوشنو يدارم دوخ ينعب ( ب) یما؟دوخ .

 يه او

 نیم و ندز موتس ده دومرب عقل اپ (عش)روخ 3

 ب7 یتشیر یاجو هی رب ایرد نا هک یخاشو تشپ .»

 ییتیقب و غمت ی زین ندزربد. هقلح رد و
 ناوعت هنخ اس هک و او 0 ۱

 رق مان ان و یر اهسماپ هام ز ا مهدز اب قور و ممم ن

 ی مظعا رین 0

 ينهث اچ و دزم وی دروخب ما و ه اهن ر وجت ین اوت

 شروخ یفعیب و ماوازس و قیال ( ف ( ار وخ

 هوم "] زمد

 هنری رب ب۲ ناز هک يک وج ,( ف ) هباروخ
 يزرابم مان سراف واو اب مدقلاب ( ص ) ناروخ
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 ۳۹۷۱ روخ
 و وتس ءدوم حتقل اب و شو اس یب ءاشورسخوآ

 تش ذَگ هک زموخ لثیب ( ف ) يار وخ

 و سناجتمود ره مفب ( اف ) ن وبچخروح

 و نیطابش هورگ زا يويد روسکم مود ياخ لیق
 : تضسا ینایرس تغل یب [

 هوبم و ماعطز ۱ شروخو سقورعم ( فر هروخ

 درو مد:يلعيبو کی الو
 هزم شرت و کز ات خاش (ف) نانسا هروخ

 زین لاتسو هنیوخمارن 7و هی ریل ات زا هک

 دنیوذ

 نیرف ۲ عتقب ( ف) هنخ تر وقع
 لک ترقزم وا افاپ (تن رز ي هز هروخ

 دن وار هل

 کر اف زیف :جنا تن ي ۵

 هیجخ د نوید وب اچ خب( س ) و اک هروخ
 ۱ هکولم يکصاحخ ۵ م ودت

 هزبر هزجر يم و اش مض# ( ف ) درس دروخ
 و تخ مد: هطح اش يفعب ( ف ) ناتس و دروخ

 هل دتن اب توارطب و هتسم ون هک یبحایر هتوب و لا

 ره زیر و تکیراب هتعن مضب ( فر یدروخ.

 ار لوک ام زینو بیعو شت ۲ ءرارش و هنویپ و يربچ
 یو

 هزیر و ساپلا هزیر ( ف ) سابلا و نرود

 و اف
 نادگیرابو نآهببع ( ف) نادر, هر وخ

 و بن فا بیع ینعی مضب ( ف) رب  دروخ

 ماث و يرک يزاب و ناد در وخ ينعيب و نیچ یخس

 هش اب يوراد

 بار ينعيب (ف) انبم ه در وخ

 «فدروجو ایزو هلو دعم ماوب (ت )يک دروخ
 دننت ببع وزرا هک يراک هزیرو يراک



 و ۳۷۶

 ده | وخ دلپه نیس مضب ) ف  راس اوخ

 بلط ينعي هل و فعم واو اب (ف) راس اوخ

 راک

 افوقوم نمسپو هل و دعسواو ای ) فا هنری | وخ

 رز و عیسو ل امر بواطم

 هلثم ( فر شه [ وخهنس اوحن

 فای لبیئز واو هیدشنر عتفلاب (ع) صاوخ

 امر كرب ؛هننشورف و

 تن ابور وپ شین هب تسی !هیحانذعل اد (ع) فاوخ

 یدرم

 زاهک هدودونبوخ مویضم لراب (اف) لاوخ

 جایطو یند روخ ماعط ( ف ) يل | وخ لاوخ
 مالاسنوخو

 ا رنک هک دشاب رب يتشاچ ( تف )رانسل اوخ

 دنی رکن لو اکپ يكرتنب

 هلتم ( ف) رالاتسل اوخ

 هشای تاواد ينعیب ( ف ) ن اتسل اوخ

 عتیطم ینعی ) فر او ۹

 عاثم ۳ ت )ریکت لا 2

 با دورو يخبطم هلو دعموا و اب ( ع) يل او

 ره اوخ و خاهطو حبطم یسراف فاکب (ف) رکیلا ك

 * درب و ناوحت

 فتنار ذی زور را هب«چنا (ف) و زم اوج :

 هدیام ارث برع فورعممشلاب ( ع) ناو
 تشکاَت هشکب ار وا هیآ رب تشکر دهکيه امْلو دن او

 لقن نارب هک نآ ربغو یصیوچو یمیبم فیطو هوش هل اپ

 رماو »*هتناوخو هنر[ سلجیب ,هتشا ذک م طو
 ی هنا وخپ

 ناوخ ز افتد ينعب ( ف ( هب اب ن | و

 باتق "۲ ينعب (ف ) ن اپس آ هحن | هد

 هلثم ( ف)ز و ر هچناوح

 ی
 باتو حب دوی ينعب (ف) رز "هچدآرخ
 هلتم ( تفر رمهس هچد اوج

 يرورسأم ل د هکینتسو هعک هن ادخ ( تار ل دناوخ

 هنهد

 ينشاچو شک ناوتو حیطم ( ف) رالاس ن اوخ-
۳13 

 داور اش هض) مکن اوخ
 ینه د ماع ي الص و دن رتسک

 کوب یرضق مان (ف) هناوخ

 ۳ ( فق) يناوخ-
 هدو ۵ و

 هننک ارف ناوخ ناییرکن7 ( ف)اپغی ناوخ-

 غجاع نآندبشکزا فلح هکنانچ هتهد مد ماع يالص و

 رایکب ناکرتو هی ۱
 هنیوتز ین مرک ناوخاموآو دننکیم

 دننوک !م,باوخ (ف ) ما وخ 8

 < تب تم و ۳

 ذت مان (ف ) داکبوح 3

 هام (ف) نالاکبوخ

 تراغ لکلاب و هننزبم يره ي

 ۳ رد دتسایپ

 هقیحا ينعيب هاو دعم واو مویضملو اب (ف) هلبوخ -
 دوب لقع يبو.

 هزوبرخ يلغيب ( ض) زوبوح ۰
 نبوچ لمی اف و رعمواوو مویضمل راب (ع ) دب وخ -
 ناه كید. نایمو مایح ازااز رتتسکاد هک دنناه ب

 ۱ هنشک نوری "

 2 ۳ (ِع) عنوخ

 داتساو

 و تسا يلممن مرا مچ يا( تف) 0

 و :

 م.د و ول اتفش ینعیبا تسب ؛اصف م د» ( )ال زوخ +



 ور دوخ تسیه ای هشاب ندرگوردو نهیریو هوشت
 دنادرُک کشخ !رن"7 لطچمب هی تخر درپب هک

 .مسکب و دننامذگب زور نادب هچنا مفب (ع)اوخ
 لوا عتقیو هنیوُگ تذل يراتب ارن۲ هک ءزم ينعيب لا

 ياپ ود ره ایم یلاخ .ياج_يبرع مد هو جیم بل او
 گرم ینعی ( ف ) دیواج باوخ

 سران واوو فاكاب ( ف ) شوگروخ باوخ
 دن اب هب ار ۵روخ نخاس هتفخ و لفاغت

 هک اجن"و ناتسبش ینعیب ( بث ) ناتنسباوخ
 ضشایس ها و دعم واوابو هننک « اگب اوخو دن مک بش

 .یتن اوخ :تاود شی اغب هک یاد

 ,تاواد ينعي ( بف ) هنسبا وخ

 فزقوم.يابو هلودعم واواب (.بف )و اب اوخ

 .هننک با وخ پشپ هک اجن"

 اهند یتعی (.ف ) لوغ و اب او

 غلابان ینعی ( ف) و دیدان ماکب اوخ

 ينعيب سراب فاکر سکی (ف).نارتب اوخ
 رول ذم دبواجب اون ایه

 تنش نق دک هاطیاوح لثیب ( ف ) هکب | هجح

 و دی هان ءافباوح لئیب ( فر  دیدانب | هد

 اصنزا يدرم مان هد دننت و عالفب «ف) تاوخ

 یبلد درمو ءهرک فسف ماک شورف شور یئزب هک

 رد.هک تسا لک مان ( ف ) اکو لیلا میت اوخح

 هش اب مور

 و دهنوا دخ هل و.دفم و او اب (ف) هج | وح

 و باقف 7 و يرتشم ( بر ن ارشتخا هجا وخ

 .در اطع و دام

 هلثم ( بف )تیزر هجاوخ
 هت و ادخو هن اح هنرا دعا( بی زنا ات مج اوخ

 يدج اریزآ شاپ هجاوخ یکب زا هک نامکاچو نامالع و

 "۴ بو "اوخ ۳
 . دوشم شات هجا وخاریرلیدرم

 . پحاص کی ز اه دنپود ( فر ناشات هجاوخ

 هند وب

 و.باتنآ يضب ( بف ) تزرا جرچ هجاوخ
 ي رتشم

 دن اب يرقشم يسماب

 ناتخرد و تسیراچ اجن ا زا هیشچ هک وک یمادرد

 « دبشک یکلفبرس ای وُددک هتسا ر۲ دیشچ ب"۲ بلرب لنچ

 .دز لقع نابیرکب تسدودرک لصاح يروذ ل د يفعي

 هباع رورس ناز | ةبانک ,( ف) حاسم نت
 تس)ا مالسلا و ءاوضلا

 زین جوخ ارذآ و دشاب ,سورخ جات (ع) هرخ _

 ی تسارو «دنروخ وواک زاوآ مغی (ع)راوخ
 کدناو یاس شوعخ

 يتيالوو يرهش مان (ف) .مرراوخ
 مانشد و ه دقنک ير اوخ ينعي (فرر اجراوخ

 و هنش .د

 نوچ هدن موخ ينعي (فر)رآ]وخ هراوخ

 3 چ مع 3۶ اوخپغ

 :ابیزوقیال هل ردعم واراب (هف ) يراوخ
 هطحخ و هزم و م دن یتعیب مضلاب ( ع)رایرا هج

 ۱ 1 هک, تکی دزن تمد

 .ماوق هک ي هبال 1 ذغزیئ ور وتس د مضب (ع) اوخ

 دهن ز اس امیسورع ر د هک هبقو هد رپو دوب ناهب ادب

 یبرب هداراو ,شفاوخ ينعيب ( ف) ثس اوخ

 يجت دنه اوخو شساوخ ساهق



 نیش ۳۸

 هنگ م دن 9 هنگ بارش ) ف ( سور دینخ

 ثیانکو زهر رس ث ياج ) ف ) ن انتی

 تکقوشعم یهدزآ

 راغ ينعب فزرعم ( ع ) افق دشخ

 نگد او !يل یسر اب فاکو عتغب (ف ) هک ندخ

 نا دندو

 هنايب یشخ الایزاهک يشير ( ف) شیر و دنخ

 هنک تیارس نورد مد و

 هری« ندیمد ينعي ( ف) نیمز ن ه/دنخ
 یبحایرو

 تسا وجعم لیتو هنق ینعیب ( ف ) نوقبدنخ
1 ِ« 

 عض رم مان و کربخ رسکل اپ ( ع) | ریرغخ اتو ی

 مگیمغب ,یندبرس نهش هتبسخ یبتصتغب (ع) سنخ

 يضعب و هنب وکار بکاوک فاطم د دشم مود حاث و

 ار بک وک مپ ینضعب و فنی و ار هعبس هراس بکاوک

 ز اطعو هر هزو جنب رم و ي ته لات ۳

 ن دشت بو رغ ر انس و يهوک واک لب و تسا

 هیجعم نیش نوکسراخ مدب (ف) ناشیخ

 کر ایم و ه دنخ رق

 رجیمب ینعب ( ع)ر وشخ
 هروخ تشلنا رسکب (ع)رصمخ

 ۱ رب. نز يممکل + ( ع۱ ریظنخ

ک دب م ود عنف و مکی مدغب (عر) عنح
 مشب و اش ير ا

 راوح و لملذ روت

 ندش مک عتفب ( ع,) و دعنش

 ارنآ برج هک یبثرس مرک مضلاب (ع). .افنخ

 تسر شخ امدرد ننوتخ ي وي نوچ هتنارخ لعج

 هدر لاله شناج

 هو تن ترک وح یعسا سیال ی تا
 دوش ه۵ رک دفاخ ار وا

 یتذت د اب شوخ و فررعم یستیضب (ع)بکنخ
 گاو نوت هجری و ته

3 
 هد

ٍ ِ ِ 
 حر سس 9 # ۳ ۱ قسم ۲

 تلخ سلم و لنحخ ه رقذ و کاخ اح رس و كتنخ - زبس

 ۱ ر وب لنخ

 هریشو يمت هناشن ينعيب ( ف ) ل اکنتخ

 [ و رج تب اپ طی تب اسبق ) تب تتنخ

 | ناماپ هوکرد

 هام ( فا ) تبا کاخ

 هینس تسی ر اخ ۲ فر فریب ۳1تا

 :دیفس زا هک فلبا سا ينعي ) ك )روب ز تدبح

 یشاب هنشاد تنی

 ترایع»ک یی يه 6 بک ۳ یر تک رخت

 هلن اب رمپ ۱

 ةلبا فا رب یتع+ ( ف ) کنه ۲ بش تنخ

 مینق هبیننو
 اب ی دش *ربخ یقیغبو عققلاب ۳
 ردرک م رنو ندوهن ينتورف نمی شب ( ع) ع وفتخ

 .ب رظم یسراپ فاک عتفو مضب ( ع) رب ایت ۰

 شمامو يوگ هورمسا

 هرهزآ ینعب (ف) کلن رث اینخ
 اسج ینکیب مضب ( اف

 هش ذگ هک ندینایخ لثم ( ف ) ن دیناینخ

 مادو روسکم يناثو حونقم لواب ( فر دینخ

 ) ناینتب

 هدنفاب ترهش و رومشم فکورعم"

 فر نکا طا شار یشسجرپ ۳

 ورم یایو یون رسکواخ مقب (ب) ی دینخ

 هنن امو ساظو ول زا هک یزاوآو هدونسو هی هتسپ

 ۱ هد[ یب نآ

 یتسیوگی تب ره ندیدنخ يقيبرد ( ع) نینخ
 - مر ایلول هنانک و بوچ دنب لوا حاقب ) تف ) وخ

 ,تنش د بیت رت

 .د.دک د مودخ ناب یهاٌکو هننل راک هنتسشن نتآ ریرتب

 تعارر دشکنارنآ۲ ان هیوریم اه,از تشو اپغاپ
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 ۳ ۱5 فتا و ۳
 ورشعف لتتسو هرعاش ينز م ان عتفلاب (ع) اح

 دد وب

 وا نتقرو كس ندم7۲ (فر) ءانخ

 یسوس ون مقب ( ع) رانخ

 ردرس وید نون هیدشت و عتفلاب ( ع) سا هخ
 ه تشک

 رس و تسد دنیرس یتسس رسکلای ( ع) فامخ

 راپم زا رقش ی هیجیپ

 و لر ولکو هفخ یرایبب مضب ( ع) فانخ

 ام

 نا هب هدر ولکر د هک يهسر و

 دانم (:بق ) بل ای

 نآ فیغضت و نون هیدشت و مفلاب ( ف ) مامخ

 دو ا ید را دفخ ياج

 د وشنمم ام رفشو پساهک تسا يضرم

 ياپ نه تممس نینحنقب و هفص ینخل اب (ع)) برج

 ۱ نصش کالهو

 ياب و هد من يناب مویضم ٩ واب ( ف ) ء رمنخ
 ى

 .هنب وک ام كنت رس هتکچوک تز وک موپشم

 بقن ود شش وب ز یعون مشی ماد 7

 ۱ ناشیورد

 يس راف ياب و نونو مقب ( ف) روینتخا

 طارصلپو هنیوگ زین زیختسرار وا و تم ابق عتغب لبق و

 يک مش مان و عرازمو دن ۱« هیشک خ ز ودي ور رب هک

 لاپی اپ حتفل اب ( بم ) هژ ومسشخح
 هنیوارن هد ز ينافی وتفم.دو اب (تف ) هدتخ

 ياهمانکو دننکوک و هتنز رجارف ات هننتم ناهم رد هک

 رکید ي هنلب رس ات ي هنلب رس زا و دنن راس هنلبا من"

 ل و اب ود و یب ناریزب لک ات دن زا دنا پوچ

 تراپع نینکو هدن اب گر زب يپح م ویضم

 کینخ ينعيب موم واب ( ف ) ن دیبنخ

 دشاب یلنسرگ ينهيب ( ف ) راننخ

 ۳۷ هنذنعس
 ز انمنقل ایو,سراغب تسی رپ مان دضل اب 0 ( 3

 اف هشتسن ر د وهم "۲ عیاض لام و دعفذو برطو

 نه هک اعزاو"آ و لطاپ یدکی

 ۵ ما حتفلاپ )(ِع  رجمخ

 ییا رب مد رم ع اهتچا ۲

 هننندا منا هک کل رزپ

 لاثماو و وخ و هامو شن ۲ يبآ انش و ر ينعيبو هنیروک
 روهشم یآ و دش اب دالوپز | هک تسا غبت عولکیو نآ

 .ي هنش يا, هخ بط ردو دوب هاش د اپن وت اج ۵ ترشح

 فر ,سایلار حر

 .تب کو نیا زب هتفالننا م یمم ز هکيقنتسر کون يزيت و

 هتتخا هک مین فرب هرانک

 .دشاب ساپلا یتعس و آ

 .هباتق ۲ ينعي ( ف ) رز رجذخ

 ۰ زا و
 باتف ۲ دارم ( ف ) جصرجدح

 س ماخ يزات میجو "اخ حتقب (ف ۱ کت

 هتمرد مضب راخنی و زبت هکسخر اح هک ه دش ییشحولپب

 رضخلا .هیح ير انب ارن۲ هک تسا يتاين رسکب و

 دتم انيتيلگين هنه هکتس اسآز ا يعون رمنو ه۵نن اوخ

 هکز ا و" يس ماذ موج و" اخ عتغب (ف ) هجنخ

 دنا هتفُلاخ مضب يضعيو دي7 رب يسکزا عایچ تقو

 یوت رت قوج وتو اح اهب ( )یخ
 ناب ریاتقزب طکوا يوب و تو و يبرچ دود و ییتشپ

 هیام رف ي هسا هرین يتکيب زینو هی"آرب یتخب و نذرک

 وریجنخ تشد هیه * تفرُف رکشل درک نایس"7 دیه *

 تف رگ رجنخ

 و ی هب دن رم و ه دتخ عتقلاب ( ۳۳۹ ین

 هک تاداس زا تسب هفیاط و دن وا هخ فنشم مقب

 يلاوح تسا يه دو ٍي هاخره اط تسا هقیاط نا ز "۲

 یی و زق

 تسا ي رهش ,مان و فو رعم (هف) نآ نخ

 مچ يحاون زا
 سوستاو هرخسم ( ی ) شیرخ دنخ



 ون ۳۹

 یخ هایم بکر ک عفو هلن
 باتشامو بانق7۲

 تساتلنا جنب زا هیانک ( ف ) نم هسیخ

 زراز *# تناکتخاو ءاجعب 6 )یی

 نایاضزتا

 و ی دز هچتنایطو دیفتا رع صنلاب (ع)) نهپخت

 رد ز و يوضع ندیرپ ام یسک

 مک گیر ای عفقل اپ ش نهار

 شرک تح ارج عب رو نادمم ر ۲ و ذش
 نام تب

 اچ یسک یلتسرف رد

 یاجم رعالو

 راب هرم مضلاب (ع) ناص

 و تسوپ يب دتهسوگ ندرک نایرب عنفلاب (ع) ط رخ

 نی رهش دراذد تچ رک "هوتیم هک کار | تعخ ورد زا یعوف

 .اعیب و هاب جات هچرهو شرق يزْيچاره و شرت و

 دوش شرت ات نهرک کشم مد رهشو تن ن 3

 هر دو لک شقق و ءاژ مسکب (ع) عبخ

 زاوآ ددنشم مهم منب و خب (تفا) دی

 مو هوا یو ماش ربقچ هک دروخ بت د

 رو" تساچا هنعو هببغ او لیط , سوک نهز هتلتو

 دز تسد

 تش خ هک هناخن لثم (ع]) ی

 نه کنسد هی هشت ر ,مقب (ف) ن دز کیخ

و ی هینورح حذغب و ندررل يشوخ و ند ز فدر
 دایرق 

 هدرذاب ندرک

 زیج زه هنثیم و هماج "هزیب م عتفلاب (ع) لب

 و گداص تسود مضلا و مسکلابو مشچ هزمو تشاو

 ون اه

باقخ یک ( اف ) هر وج دل دم
 نایس و 

 یخس يزيچ مد سامقو نایفب حتغلاب (ع) نرخ

 ي دن یبتحنغب و یننل

 ناوتن و دنکن ,عفددو ز ,ينعب ( بف ) ده دن مت

 هک
 شت"7 یتسشن ورث و ند رم قلاب ( ع) ۵ ویخ

 ,جثغل اب و ننفی مار و يم رگون دشش وپقب نی !كپ و

 :« ایذو نندک ین خب نار د شت] هک اج هی هشنلاو

 . دنرآد

 نیس ینلغل اب و همش ارمشل اب (ِع) یشرویح

 .ساما ینسشنورذمضلاب (ع) .صروپخب

 رانفآ تفب ( ع) عیویخ
 مانی مضل اب ( ع) لوبخ

 ی ر تالجپ هب مانو

 ددنرزآ هنادو یدش ما و ات و د (ف) نبی

 ندرکاهج

 « دیسوب ی انوهب امو هقنشرس د رعتفلاب ع) رجبی

 هدروحخ رپخ میا ه هکنا هروسکم میم هب نت و رسکل اب

 دقت اب
 هرل زاب لب و ارهعا ینکاشک يني 6ع) رای ۹

 تسار 1

 وديه يکش.داشک 7۲ و رج الق ينعيپ تسا ینغل

 ی اب تسد

 هلثم ( ع) ,لاابیح
 هک هماج و کی جنب ور هينشجتپ ز ور (ع) سیپکخح

 ؛نآ و دف اب یکر مینپ اب هکرکشل و دما مرگ نبوا يزارد

 هل ابنه یفعوی تسا هق اسو ه وسمم و هنيمسو بلتق ر هم دقم

 زاغنا وجو اغنرب نوچ يکرترد پیت رت ییدب ورکشل

 لو دنچ

 ملش و اهم زغال ( ع ) صبیخ

 هتخآ دن | ماعرد 11 مس هماج مضل اپ (ع) درصد

 ۱ هنی ون هصیپخخ دشاب ملع يب مگا شاپ

 نایرب طییس هان انچ تسرپ يب ن ایوب (ع) طیهخ

 دش اب ه دش ,مخنم شی وب هل ریش و تس وپ اپ

 ۰ و ی هشبيح

 يا م 8 فورحم

 حب یب مر و هب هشذ و و زر و

 هج رف .خا موس حقفلا و:مضل ابو ٌلام شن



 اه

 ناراب جاعب و اشعالا يموتسم و تا

 تعببط ناق هیرف۲ (ع) هقیلخ

 تداص تس ودو لاح هب و شی و ,د (ع) لیلخح

 هد رکایراوتساای هیدشت و متلاب /ع) هیلخ

 محر رکخید دچب رب هک هقان و هدآد فالط نژو

 هنک لسع ي ورد هک روجت ز هذداخ و دهد مش هدر و

 بل ر زب يناشک و,

 و ناوی او هتشپ رخ و فو رعم عثغب ( ح) مخ

 ی دش ه هنگ مهم هی هشت و عقب ین انسب ات هذاحخ

 نیههتزدو هن اتو هانج ندنرک کان یتتاو رو تشوط

 و یامک ام سقق , کچ وک هقوب مشب وه دام رتش

 دان تسا یعضرم ون هری و هکم رد تشیه اچ

 تحارج مسکلاب و لر زب يوبس و دنپ دم و هکم نایم

 شیپو اطو ین دیو «دیپخ ودوب تر ایع نو
 هناخ بفق اط

 یقسوم زا تسباون مان ( فا ورخ ی

 اطخنکطمزا تسیرهش مان حوقفملر اب.( ع)راپخح

 ترو هو نل اامردرعر دو تسذ ابو ربوب بوس هک نحخو

 _ ههقیو دوش لصاح با رش تیفیک نا دعب هک جنیوُک او

 رجعم رسکل و یه ین آ ناب و

 نانز هعنم و شويق ي يم هیدشنلا عم حتذب و ناف ز

 دز امرس ردهک یتدبهب

 یصادذو

 اخر ۱0 عابخ

 ندش دل مشلاب (ع) لایخ

 بز دم هید 0 ۳ ۰ یر ۳ 9 ِد

 ردریب دوب نآ ۵ هک ن لو تدعسو سکانو

 هه نایک هندرک لب ی اخ هخسلا ربقن و مایا

 هک هنتاپ 1 حرتام لو اب ( فر | ندیناپ ۳و

 بخ لصا ر

 ور زا رثی.دو فنک ی ذکرح اب نیو سم ار نی

 ۱ هیاین هلفت ارذ7۲ یتخس ز ما

 یآ و هشاب نلنس مویعم لراب ( بف )هاب

 او تنش اهمرشتويه وی تنش | ه

 ۳و سمجح

 دوب کتر «ریت تیاقی یک رتو هدامورف تسع و وج
 «دامو جین رز هننام دوش د ,ز دنیاسپ باب نوچ

 نوچو دوب کاب ی رشوج و دوبن تخس یا هنجنآ
 فرین دننام دوش حرس هنیاسب باج
 تسا يكنس مضلاب لبقو متفلاب ( ف ) نهابخ
 و هنز یخ يسب شّلنر یکدناو هنناس یمن ناز هک

 فذپاو دوبک هرپم

 کاف يتعي ( ف) نوک نهآ مخن
 تشذُت هک اهايخ لثم ( ب ) نیهایخ
 هناخ بارش ینعی ( ف ) هناخيخ

 هناریگتم حودقم يادخ ود ره اب ) ۳  ۱۰ ۹- -

 ندرک سس يتيب ردو ندرکیخج
 ندرک عفد دوز ( فا) نهاد مد

 زب تخ سل هو هناخبارش ینعی ( بف ) نا ۵ مخ

 دوش هک ينعي ( بق ) ده د مدح

 نانورمیخر دن درگدبام ودر ییخ عقل اب [ع) ری

 با مش فلطم ایو يرولن اب ارش

 هبعفاشر افخم يناث و هیفنح ماقخم لواو ه دننک تسم
 فلطم هک تسانآ خصا دیو سوماقبحاص تسا

 هننام اریزیج دشوپب هچنا یینعذقبو دشاب بارش
 ۳ هءدوت تیر و يهاوو هوکای فقسای تعرد

 ی دش نانو 3

 تسنا ب هاجسو دروخ کیخ مل اب ( ع رس

 شوحخ يوب یمتعنقبو هنزناسامرخ تدخرد جان 1

 ۵ (جس و بارش مود نوگشو مکی حتقب )(ع  هری

 هکمنرظو دن و هتفاب ام رخ رب نا کچوک تسی#

 ۱, هننک رآ رجشتو رجیخ نآرد

 نتخیرف یتعی اف ) ندزنمخ
 تب رز عنب عتفلابو ی چنب عضب (ع) سیخ
 دینادرگجبو دفن جقیو ترکی

 در ید رپ یکتس د:مضلاب (بفر دز تک م

 ندرت يثودخو نانز



 . اش ۳۴
 ندرگ تولخ و ندش يبت نو ۱ )ع) ودلخ

 یلاخ واو دی دنتت و مشی و اح رسکب و یاد سوسفاو

 دشول و دنناپ هایسهک ولازا يپسق ییتیضبو ید

 هم
 * هند رق و يود خور عنغب ((ع)۰ب رلخب

 يوگ عورد جتعبو يلاخياج عتفلاب (ع) تولعت

 یلاحخ ياجو ندوب (مت و نکش يهت و ه دنبی فو

 هجبدک يرتشو هدنلآر بری عققلاب (ع) رب ولخن
 ةضج نمنتفبو: هاب هتک کد اب رج هل

 (ع) ول

 دریدو دقت کابواداس غفلاب (ع) نصولخ
 ندمسر ي رمچب نشیصب و هاب ه دناميزبچ هدر د هک

 مشچ ی

 ۳ د مو دشیپش نیخیهغب

 نت وا ین ادرگ نصااخ هجا و یتسومب ي زبچب و

 زا هناپب هچناو يزيجره هدیزکو *قنورززا دننام

 اش اش بویر یتخا

 هم ون اهد شتر يوب مصلاج 0 8 اف ولخ

 سد تو رب بو يسکن دش هاب, م عطار تینا درگ ریو

 سباو نادینشوپون "دماجو نذر و ور## ۳

 ۱ 9 ناو ان راک هنامت

 ی کیجتفب (ع)) فولخت
 نوت 9 عفلنوخ و ویش و

 ورد مکو ندشرغا ةيضب ( ع لولخ

 جانحمو شیو رد و تسو دو ي زیچ

 مرد رسک و لوا مال مو عتفل اب (ع) ال ولت

 يقان ۳2 يعکره وک هویج ي دن يابق

 : , .هحش اپ هقشآ,مف,

 4 2 تن هنر (ع) هولخ
 و و جمو ۳ ود واب:( ع) اسب ونلخ

 يزيچ تادفیوک ار میزد جب کاپ ی ٍد و مزبشن يپ

 ردعنم یو

 ار ی دز ۸ دن اب-
 سر

 و دود مال دی دشت عتقلاب ( ع) هلخ

 هنتشا دن می 1 دوش بل

 و تچاح

 زصتیم,

 وارد بوجو هعب شش و شرت یمو هاخ ر و يشيو ره

 يزبچ ره و يلاخ و دننارب ار یتشک ادب هک هاب
 رذدو مکشرد ه دنلش دوب يد اب و ینیروک ریبن ار ه ینلدخ

 ییربش تلنع مشل اب و ۵ و | دبیپ یمد۳ ياضعا

 نادند نابمرد دنا *ارسکب و تسو دو يتسو دو

 نایک هننرک رب هک یتسوپ و بفالخ و هشای ءدنام

 و دوب ِ منی هی ی دشاب 5 رعایت

 دریا 3۳

 عبص ينعي ( ف) مشچ هلخ

 رجب مال دی دشنب يلاخو يهت ( ع) يلع

 دندوک يه امن نت یلاخو دتیبوک ار ریپ و

 مغ یو

 ويوجو ایر دز آیخاش عتفل اپ ( ف) جیلح

 لر زب يوج زا هل يزيچ و بر زی اکو وجه وام
۸ 77 > 8 ۳ 4 
 ينتفک و عضو نیرت دروعو ایرد زا هماپو هنبن زاچ

 زا هه جک ی 4 ۲۱۵و

 مب نچود و ندوبز جتفلاب . (ع ]سیل

 تپجیفتخبم ۲ مب بو هان (ع) طیباح

 هیاسههوابنا و گبرش و امزخ زا ذمون و روس فلاع
 ضمقو یلاب ان لوغ و هااینخ مضلاب ( ع) حیلخ

 نيلننژادو اد هک رابا عایق و هش هد رکناغرتو « هتتکا

 ۰ ی اهزغبا و ورا اش ربا مدرنمو یر و کو و

 يقشوب عیب یر ی
 1 ۶  هسوک 3ومور ام ی

 عر سم
 حکت دن قم باس نازل تب [فاروفیلخ

 هو اینلآ این رب هنا وادی دوره امر ِ ) هک ۳۹

 يا و ترا ات بر بارس لوچ هتناین و

 ول وادار ابضفم

ِ 

 ماهتهرموهدن لودر ماوازس (ع) تلخ



 یدوبر .ر یکی عتفلابو هنخمم"7 مه نییق سو ه اهس يوبعو ,

 ينعي يلدياخ مالرسکواخ حتفب .( بف) شلخ ."
 ه دیلخ سابق یبریر يزيچر د نآز جو راخ ننق,

 اب زور دی
 «درک گنر بل هزوک یبتیضب ۰( ف ) .کشاخ ,

 هزیشود يا رب ز | هل کز ولمال مضو عنفبو هتخپ ان لگ و
 هننک لنزرب نکن

 .ناتسو ۵ (ع) 3 لاو

 دنه نابزب هک کلاچ يب ف دص (ع) نروصلخ
 :دنیوک هلنرهکن

 يربت 0 یتخبم۲ جنقل اب عرب 7 " ؛لملاعتچپ

 يوهتخ يورادو هشاپ هدوپ رک لج ار دریآ بوچ هل

 تس ادوسو معلپو درفصو نوخ دل هعیر | طالثخاز |یکیرو

 نازاهنا (.عر)۰ ع اعلان .

 .ن وومو دماج در نورهب حتفلاب "(1ع)) .علخ

 يلامرپ ره و نذ اهر نرزاه رو دل ۵,تعلخ و نیلعنو

 نر وآرب راخو لیعزا ید رک لو زعمو دن اتسپ هک

 .غزلب  تیجز ا کدروک و مب 7 نر دش ریو دن وبخ
 تق ویاق,دن ما دی.هدرک  ایرب هک فاق تشوکث و
 دن م وخ :تج-اجح

 زار يسل هک هتخ وهم اچ سسکلاپ ( ع]) ۲ هاب

 ح )۳9 نخ اب میهت ایاودجمت !غتوهف
 هعاتوک و اطعخو عایق یخس و سپ حتفل اپ ( ع )۱ تلخ
 لر زب ربت و نآ یه اب يبت مهد ولیب نآوختسا برق
 دنبعیجو ری يب درم و لصب دي دن زرف و ادفی7 سپوآ
 پآ و ین اب رضاج هک عیج و دنتشاب هنق رد و هلیبق زا

 مد مور ونسب انس رس یسکل ابو نادوک يق و نادیبنک رب
 دی ور ناتسب ابنب هک یه اهک

 یناث سک  حتفب و کین جن منرثو «دنی۲ سپ یتعتفب و.
 غ و ر د مال ینوکسو مفل اب و .يتسی#] ياه هن داممقش

 ندرت هدع و ف الخو

 راویهعتفل اپ و یپ اه اش داب مشلاب ( ع).ع افلج

 و ج وجل دم و فلتخمزیچ و ,

 ۱ ۱ نزونایمآ.و

 مچ و 7 نیر ل | ع اقلبخ

 مال هیلع چیخییر ایر اوج

 دکی یپ رسکل اب (ع) هفلخ

 و هک یفلع خافل اب و

 .یمیع مضل اب و ۶ ر اپ :ود ه وهم وب و ر.ن انسب اقی هک

 ينا دان

 دی رف"7 زا شیب ن 7# الا عتقلاب ( ع) .تقلح
 ندرک ر ا ویش و م من و شخ اس يزهچ و نثف اب غو رد و

 يوخ یجنیضبای .مضلابو ناک» هبرفآآ و و دم ع دب فو

 هماج نقش هنگ متعنقپ و یب دو تاديمتو تد اعو.

 .« جم ریبن رم ال یسکی ينعم یبدب و دن دم اجو

 هنفلخ عیچ مضل اب (ع).ن ایعلج

 بس یر جفل اب و نثنب مف 7 رسکب (ع) هقلج

 له ور هو ش رنت بارش مال هیدشت می عزل ؛ و تسود و

 0 نا داپ را نا

 تر

 راک هاتو هتخرم يداشکیتصتقب ( ی ) للخ

 نبرد دکيم رم ابو هج رذ خاروسو ميزبج نایمو

 ۱ ,دشاب هونام نآ هند

 مانو دوب ربطس هک ينيب بآ رسکلاب (ع)  ,ملخ

 یشعیب یبرعر دون دنپسچ»هرهت لگو بضغ و تسا يه د
 زب هذورآ .دبب و وش" هناخو بجاصم و .تسود

 هد ز ز عمب وسکم ناو لواب (ف) .م دپلج
 شن دوش ن اور نارآ ملخ هک هنی وکار ينيب

 ی رکن آ ار )(ِ ع ) نلخ

 2 :دوررآ ینمبرا ظیلع

 وه تسلا*تخ 5 ملا نیت (فا) مسلح

 هنسا "وک تعردو یك قلب شیب هک نر

 « هننک مورجمو نورتدانا ((بف)  ,دنلخ
 هتشذگ هک منلخلثم (فر) فلج
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 ۳۹ +۹ ایا

 ناخلب شقس و تن دیاداد مات وش و

 ام ردنکل اب (عا) تک :داجخب

 تمدید يزمج ضبو فبب تعخر هو رد رب

شک ات ندرل لیشیشب ,تسد زمنو یه. ام,
 

 یادبود ۵ وب يسک, ي اجپ سکل اب (ب ) ..:هننخ ها

 نادم ۲ يسکیبو ارآ یسک شد رک ذغال سک يناجب و)

 هلثم (ع) هفالس

 نو :يتلعا جاق (عا) ننزف لاتیب

 رمکت ابو رپ و بهبص) فیفجت و عقب (ع) اس۶ لا,

 تسمه ان هی دشت هبو يبوح ز |م ایت , يووش ه زایعون

 < دننب رف 7 ابدی یتعیب و يل :اعنقح جام 0 1

 زا (هیقر) :یلط ونک لاعتس

 القا و

 تتسو نود رک جز اب (عا) " ل ال

 ناج* رد. هک يب وچ وه زیج یاب ون اهچیب مه ر ۵

 و یماصعخ رب ناقص زا [ هند وچنواطنن دن اد

عذخل ابو اه ندخو ول ناف اعا
ع دش هرگوزپس امد ب هز وغ

 حافیو

و یس ع.,لهحب هشت و
نا ما وي ش

 

 هشاب شرت ز ونه هک ه دمس ر ان

 قسود .دب دشت و مضی ( ع ۷1 ندا,
 هر

 جست اسب حتفپ نیو مولا"

 ۱ تسا و او غیر

مد يم و زوتبهشن ۵ اج عقل اب.( ع ع )سن لای
 هاپور

 0 ناکت هنی7 سپ ينعپب و ناهاش

 مضر ایل ۵ اد رپ رصکل, اب (عر بل

جاری و تر
 جم 

 ردخوز ول ال قب و بت یجنانو ن یاحینایلو ما و

قد ویرو ي زهچ دیگه ر اب و نادب رب و نخانب ن دیتا
 

 فیلا نیتبضو مضی وند 1۵: بیترف ون هی ز و يسک وه:

 ۳46۵ ۱۳ هی

 . دنق ای

 کنگ يا کی( فر نیل

 . يز ات سا ابن و ,تخل

 : و7 هیلبش مس

 تی  (ف) کن دلجب

 نشلخ
 + ناز, یر ایشادپ

 ان مود مالو يسرب اف ياهو ۳

 -هن اوتن یو يبی از رس مک عقتمان باهبحپ نقس ن
 و ۱ هدنتک فالطا غینو درو"

 زوم ناکرت زا هفیاط _ يبتعتفب و

 ل وغشم و ,یدوبرو ندجشک کم ال وکسو ان حتفیو

 يا ندزا هزین و اس هر داد مت ون فک

 ۱۱و رپ رای :دجب وتسارر هویج,
 درد د اسفو نزز جرقو یدرسو دموخ یاب اتش و پرع

 ر کو ای اوضتس ای خم", دپوراک یک چپ اما یارناواتسا
 مر ناگرت زا تسیتیالو مانو مانقرر تخس

 میدیبنج و اد يتسج ییتعتنب (ي) نایجلخ
 و ولک تلعزهن و نآ د اما و ملعو .فربو برس

 نکیب و مشنچ ی فیرپو وضع ,ینصجو ریر دما ربط بب

 لد رد ندماخو یکش

 گن مویسو کی ج جنقی ( بک لو مجلخ

 هر مان مرد هب جنتو , ی جنب ف)  بخ

 يجخ اتم تحا یتیالو مان قجثو نیز ناتسارت ما

 ار ۱ ۱ ,هب اهوربوخب پوسنم

 هتسی یه نا -تفاب (ص) ل اضحلخ
 هتقالتأزینباتهامو باقر اتساابو یی رق

 1 قم[ فر رز لا

 ۷ :فامو باتق7 یی ( ب) نبرز لاضاح

 اب هم ( فر بلن ل اضلخ

 

 مانر و بف ) دلخ

 یتشرب
 یی الاب تشر مس ۲ بر :
 9 ییرپ بلعخ

 ءدنز تشلن

 4 هو دنناوخ هزپج] رد برع

 هرا وشوت مضل اب (ع) و هل

 مت و کشح هام یلدوبر مشلاب (ع)  هبملخ



 هزاافس ی ایادیکش هبورغضلاب (ع) فوقخ
 خرمندیربو بشراکا باوعت هبلغ | دون ابتج ۵ ق

 نازفن و هدف رش دیدشنلاو عتفلاب "(ع) هند

 کیس رسکل اپو ول
 اناکشاو ناوتبو هدیشوب حتفلاب ( ع) یفخ ۱

 درو اب و نشو

 0 ندیم مد وز

 هق یانینمی دز عج حاج ( 6 ) تایفتت
 نان اویفو هادیوب

 نذر هو یقرکا افخ عتفل اپ (ب) نهی

 ۱ نذ رک هف رس مضلابوب

 یر 7 5 یی طتسب. .مضلای 4 یلق 9 ی دیفخ

 ۱ تورم

 هدف د ۳ هد اما خش ع) ریفخ

 مرا مک و تکبس عقل اپ ع) یریفتخ

 ۲ نان و هیت رم لس ور ۵3 لیس د رم و ننق اش.

 ر لا او و (ع) ناضلا فیفت
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 زار[ و.پسا نتفرزاو ۲ 2 ) فیذتح

 2 : هاب

 ۱ وب مضلاب (ع)
 يرع هدام فاقزو هب عذفلاپ ) ع) افوقخ

 ضالغ یینچیهو يرال تیاغ ما دنک زاوآوا جرفهک
 9 يرغ تباتز ۱ دنکیم ز و1 رگ سا کت

ِِ 

 و

 ناب و « دیش هبقح

 نیم 7۳ 0

 نهی مانی

 جاقل ابا و :تنسو د مداد مسکت اب ۳29 لخ

 هکر دنا وچب رغش ناب زر شا یادش

 دو هل ةرمَو هر ناهمرد : مود رسو نقش يغالو-

 ولو تطبو ید درکرذ و ۳ مو دز ک هم اح ج و فیعذو

 يباوخ و محو تشرتآ يرهچاو ٍب کلا خرم ر درد

 ام ر دن

 ۴۹ لابخ
 رماوهدنلتن يتعيبو هما فلشو فرشو لنغف و
 يتبب زا هک ظوفش ب "۲:مضل ابو یهماب رهاو نیل

 ه دبپخ و تسار افو تسا ما ففضنم ينعيتيبهب هویر

 ينعيب نالبآ نابزبو تسا لهوخ قضا يتعيني هب
 نقل رتسکاخ یتعیب کنه فرد و »هد خ ار

 سومخاویدش توله ردر ندشلاخ (ع)آ لا
 ۱ يلاحخ ياج و ششاد
 ياجاو ةناج تاد۲ هیلاتو تن اب ع) . دلخ
 نام درق و:یتشاد شودفاو ی دن اهنق و يا اعع

 ۱ ۱ ۱ يهنک اب تولخر

 لارد کات یو قلاب( عآ)). اهن

 ۳9 يو او دیو دازخ ِِي اچ هک نیک رسو لقو دی رب

 دوش :.دنک اجکی,

 ال اخلخ ينعي .( ب۰ ناب بان

 اغوقبو هلقلخمسکلاپ ( عطا یرتتلاتح

 هک :یقلع فوق وم بش حنغب 7 کت دیش داخحس-

 دار درب مایع لو لک ی
 کان اد یتتقب (ف) ها لات

 ۳م و زن 1

 سی نیش ومد کز زدج زا | اب وب

 ينعب. دنیوآ زین ار هرقن ورز يس رافر هو يزيچ ره
 سیئثا دقفی هنلت او. داز ژنو هیات وب ز هک ومل اخ زر

 سنج دو,

 و.اکش یو و و هی رعم مبل( عر)  هضااخح
 بز یچ يه هی و ین ام افو لدامتسوت

 ای , نونخم ۲و مع نهنزوش ۹۳ 2 ۱ لات

ُ 

 رادبو و۵ ام نانمبرفاز ۱:جینقل ایت هع الی

 عمرم انس نی دونم مش خط دژ را و ناحش نوری

 ۱۳۷ تم مکرر وجت و و فدف و. ی هش ن اد

 تنع تا رفر نیم مفاو تک الطب؛(ن ز 77



 هیناف دیدشتو مقلاژ (غ) شاخ

 ندرم نر هننخ رسکلاو (غ) ض اب
 و ناکبس و اه « زوم الا (غ) فافغخ

 رسکلای و يدرم مان و کیس متقلاب و
 بفاخم يايطحر تسا هنیشنا د پقلو یا زایکپس

 یفلیلفت |

 ین [پپ ينعب ) حج  اپ اعخ

 اه

 نذرک

 یقه رز و حالسو اهق و دومخ ۳ف  ۳ از

 واو۲ و يحس شک دنسف" جتفلاپ (غر)

 وه هنوتن یر هنب و دنشه"۲ ( تق ) رخ اتفه

 ثشا عاهجزا بانک زن و يرا رقیب لیف

 ویدوناتفحر ن دیطاغ ینغب (هصر) :نادینغخ
 ی دیتایلغ

 .هتتسپ روناج مان متقلاب ( بق) .تکنفغش

 وب و باک: اق زا مهب 8 ) روم

 تر اوت ام ع) هفتم
 هباوجت رد هکيفا رد افنوکسو حتفب (تق) مفخ

 هنیوگسوب اک اون بزع هد ورق ار مدرم

 روک قم هک يفک یلعبب ختفب (اتف) اینا
 قات هکاوخ

 دش ولت یسراف مهج و رسکلاپ ( تف) هفت

 .هک تنلز و لک اکو رس زآ فنچ يومو میسو رز زآ

 تسا م کر ان خاشوهتقا ریلد ايوررب ردوش عیج اجی

 حرسومس هکر اخ رب تسا شحخرد يزات ممجو مفل ابو

 ۱ دراد

 عقل ایوهنک درس و هذز هسطع يفعي (ع) هدفخ

 , یر باتش

 نوب گنج ورک دنا رک عقب (ف) نا دفخ

 هدشارت عقاب .(ع) ه,دفیک
 5 ییذش دیر اماوراپنز و هقر دی حل اب ( ع) رفت :

 هساجو میش تسو اهحو مملو شاد موش تعتفبو

 ح یخ "
 ۲ و یصش جیگر یاح دنک

 .طابم ار مرا نوکسر ات (ت) ج رفش
 یننا وخ جن یشرمیودف رخ

 عمر د نایسر اف مویسو مکب حب 0 0
 ۱ هننک لاعتتما نانشهو مق
 لر تسس یتعب (فر) دی

 رامنزو ناما مقلاب (ع) نرفخ
 .(مشچ يدر ومنو رصب فعض .نیتصتخی (ع) یشفخ
 یهید يزيچ يکب راذ ردور ایمب زا اب تفالخ ي ءرزا

 هوب دروخو ی دی ین يلاتش وری و

 دمی یار رد هک تسا يم لع نو نشر او مر

 تو دن يد "انشو رپ

 و یناس۲ تو ندوس"۲.عتفلاب (ع) ضفخ

 یضرک هلو یتفر مرنو شیعو ءزا دنا ز او یتشاد ورق

 همترمز آ ار یسک,رفخ | هناو راکن درگ اس و اررقشه

 ندش میقم ياجتيو.ندا د رسک ار دیلکو دومن

 .ياهرخب را تضی مصب مان رسکلاب (ع) یفخ
 ۰  ,ضورع

 .لد ناهییط و مع ندینتج تقلاب (عر ال

 و پآوخ هیلعما حین اینجرس و دای و «ق زب و بآ مسسو

 ندونلاب و دشاب نهیدکج زمچ ربب ندغم ندرن*آ رجب

 مر 2بار رخ صم

 و مضلاب (ع ) .یاقغخ

 هچ"] رس ن هبهتجو داب یقتسج و لاد ندبمط ستعاغب و

 ۱ ی آ هننامو ملع و

 غقنو برطو زان يعب (ف) نفخ
 قاوآ یداتفا ورفو ندرم نینیشب ع) .انن وفخ

 ناحش یگاسو ندیمرآو
 شیپ دنا هچب هکدقاث متفل اب ( ع) ام
 هی" ادیب و تروص هک نا را

 تثفر 1 ی



 3 و و نم و شف بد وزیر,
 ششعخب دو موم ۲۱۶۲ ید و < براعم درمو ندبینچ ۰

 تسس اشیا. ياهشوگ هک ناّلسو ناهنپسوگ مضیو

 و بانو يگيسو يناسميو ایل یتشسزا هشاب هدانفا

 ندجمارحخو این و بسا رد با رطضا ازای یه ۱

 و اطع هوز درون | وجو فیحا و يرت اکماذو دیچب ر ذرگو

 بفرطو هابصمادو دشاب یطسو تشرد هک دیو هماج |

 هنفا يم ییمزرب يزا,دب هک هماجو هپبخ

 ميش ۵ شییو_ یتمیرسو يرم راقنم حتقب ( ع / مطحت

 ی ندزل راممواو ماچو روقس

 ندرکرپم وند رگنایفرب هزو نخود مرچ ارطاو

 ياري. ولو راکو دنکن شومارفات يسکرب سکس

 فقرشیب و ارسکی دکم وهوم تسا يع (ر ودعم طجخ 0

 اب پانق [ ریسو تسآ هقس وب برم بن اجب وا رمسکیو ۱

۰ 0 
 7 ت ٌص

 ر سرو مس !يفل 1

 خرس هک بسی مان مسکلاو حقفلاب (,ع) یی

 رس نا هب هچن او دنیوُ يردحخو ورمخ | ض"۲ دشاب دمز

 فرم .تسا.یهاملو نیو

 طعخ يقعييو, طوطح زا يکي مان ( ع) خیدبند طب

 ۱ ۱ ورم

 نآ و روصم طخ يفعيب ( ع) راپنلا: بغصن طخ

 تساورب باتق "۲ رس هک تسايطخ ۷

 ن هاب مات مضلاب (ع) وطح

 ایزو ان ماگ یتحتقب ( ع) تا وطع

 نداپت مات رایکی عقفلاب ( عر توطخ

 ۷ 7.د درد یتیضب (ع) ن وطخ

 هکترایع قب ج اردک سیم زسلباب ( ع )هام
 هصحو لاحوراک منقلابو هتشاپ ءدرکآدج « دیک طح .

 )»۰ ات

 لک هب گ مت مانو یصقم و هنجاح و هنلعحخ»و هرصق و" ۱

 9 ای و بسا ۱ ۳

 تم 0 هماج ۱ توت متفه 7

 دماپب مد تسیعفومو,
 زی الطع هک دووم زا تسا يسنج ممعب (ِع)  املطخ ۱

 درباد هزوبرح هتنام

 یو یتسو ه ین اوج هبطح ( حر

 و رکذو ببغلا فتاه ينعي ( ع) يبپلا بیطخ ۱

 ير اف و هجوم

 يرتشم ينجب 1 خ ( کلن بیلطجخ,

 ابو هنلب ,تلزنمو ردق اب درب (ع) ر رطح

 رییت .نامد هل يدراو ءر زیت.یرفش,( عر) و
 يانخ 1 تسبچ ودنر هوتخ فش افقی و هنزمب و هننک

 ءانف عتفلاب ( یر .دیبطخب
 تشرآ ید هتسر هد اظب متقناب( ع)ولنخ
 ندمینجو رتش یدک ط امد زعلاپ ) ح ندلظح

 ندز هزهن و ندهمارخو

 هچراپ ينعب هتخوسممن هج گی زضل د:عتفب ( عر) یخ
 ارن۲ هک مرن تبسیه ابن و ینپن فقیقج. میز. دم ابج

 هی دشت رسگل ابو سرت ینعیب زینو هنن فایقجرب ز
 مس و « زوم جض اب وتسجچ,و بس و یک ت ] هر اق

 یپمزب هک يم ه7 يياپ فو خرم رقشب ياپ فلو رتم
 شو تم نمد نیمزد هسریم

 ِح و ييح

 هرم اع ینبز تهود هلجبق عه) بب

 ۸ ی

 راشبب مرن تجخ رد عتفلاب (ع) هاغحج
 تند راباز جتفلاپ ( ع)"

 ایم و یو (ِع ۱( ۱ بر اغج

0 

 ه ها



1 
 نیفحتا

 میلقا هردو. دیباهن ينین نن رث | هکلی دومشیبم نان,

 بینش یمم زو تسا تواغتم.

 « دنسیون گیندی دشنل او صتفلاپ (ع) طاطخت

 رٍنذتس ساطا طخ

 هدر مچ طب يفعيبو دوب» درک اهج هز ادحن !ندوپیپ يارب

 تسا یغرم دب هتل و مقل اب ) عرب اف ات ۰

نی 3 ودسوب يس رابب هک لر 0 ایدی <
 ۳ اطمت یتغل اب ۳۹ ت

2۸ 

 ناططسد تسن» (ع)

 هنناودخ

 ییویاکن وتو (عر) ..تفاححلاطخ

 هتسی ون فاعلا ماقم.

 تام هعکلاپ. ( ع) مااطخب

 ,. همجم:شرعو هبعک زا دیادک  (ع) لا ظحخ

 واص و رعمههطحع عج خاضل اب ۱( ع) ۰۹با

 حعببصخ ينيب و ي و یس

 مقفلابو نایبطخ یکی طلای (عا)  انطت"
 هشاب ه ایس طخوا ثشپرب هک يرح کدام.

 كرات ینعی ,( بفر)۰ شک ن ارجب اظخ .

 ۸ عزادار

 . هلْغَم - ( ف ) شک ن اجرتطخ»

 فا سیو (ف) کن نج و طب

 هفرم رس رب هنک ينعي ۰ (هف ) شن رشربطخ

 یشفرآ اطح يتعي ( ف) ق دیشکرسرب طحن .

 نهییب و

 يطدخ م ان و بشو بیغطدخ ي دعب

 (عر هرصی طعم

 ِ مجماجژ
 یطعزینو لامالام هلاهپ ( ف) هادغب امت.

 هیشيج ماج طوطخ زا تسا

 أپج م اج طوطحخز | يامحت ۴۰ ( فر روج طخا

 هچاین

 ماسجزا یطخو هاست (ف) رکشاوطخ

 نایج ماچ د۲هفغبطد ينعيب ( اف ) م ۵ طحح

 يايث "
 دبجم لشرع ينعب (؛ب ). لدطخ

 یواومدو تیلنعورصق تخت ( فر ررطحخ
 هزبن ی هیهنجو هبن اب تسم هک يتقو رفش.د دز ,مدو

 رد هچنانچ دن دن ورک هکیزیچزبن و ندرک زازنها و

 کالفو بتارحا ینعیبو يز اب يو و يزا هذ امت

 ایو هننکپ اضح یا هب هک تسبه ابک اط نوکس و اخوسکب و

 راپسب نا رثتتو هتخوم" باب رهش و دن اب هپسو

 9 نشر اتفر ملنلاب( مر فرطخ

 . علاع تروصوا ينعي (ع,). مقر طخ

 هرمادن "ينتورف یقعی ( ف). هرا دن رطخ
 ل در د هک هشی دناو بق ورعم عتفلاب ( ع) ریه

 يف اطينتهرطخ و يناسخن هرطخ تسحونر اپج نت ودر ذُک

 لس

 لابی رد دک شقئوطخن7 (بف.ر رغاس ۳۳

 ی

 تی هقرکشا ماش شیب.( تق) ومس طخ

 و اوطسا طخ يتعي ( ف,) ۳ درب طخ

 ۱ * امس طعخ ينعب ( فر ۱

 ردچد هنوگراهچ طخ ينعب ( ع) .پیلصطخ,
 ۱ هنر اد هتش اکن ءابت تروصو رد هک دلت

 اصق واهدوصقمو اهراک مفلاب ( ع) ططخ

 قرب ندرت هرهجت و ندوب , حتفل اب .(ع) ,.اکطخ
 ام کلم هقفک وید دمت «دید,مد وار ین انیپ

 ارغط ینعیب (ع)., نام رفطخب
 فزراطخ یتهیب یفعب ( ف ) نیر ورف طخ

 ينايح رد

 هتس.ا

 را دتهشمو اه يفعب ( )را نرکط خا
 شرک وجم يتعي ( بف ) ندیشک طخ

 دیجم شزع ينعي (اصا) لات

 یدش مار۲یب ومدشاطخ ییتعنغب (ن) لطخح
 رسم



٩ 
 بس 2۵

 شعاع

 ۳۹ رایسب هک ياج مضاب (ع) ضح اضخ
 دمت اب تح مد مابیمپ

 زبس ي اف هرت قلاب (ع) تار اضخ
 ناسف كتس و ماهبسب هورل يفعيد ( حر مر افخ

 هک ادب هرم مشلاب (ع) و راضح
 نا يكدناو تل دنا هیا رهپ مفل اب ( عر) صضاضحخ

 زین مسکب يهکم یی دی و هنسد و نا هی هک یه ابس

 .قیحا وه هم

 
 یادش نجس و بوم ندرت هکن رفت

 ام نخ تراک

 « دلنک لنت و فر ایسب مشل اب ( ع) هبضخ

 نارتشرد هچنا يا نارطق ذ سکل اب ( ع) ض اخفحخ

 .گنلام یمک رس زا

 خسرو تر مد ات 6 یا

 هدنه د ناما ورامنز و هقر هب عتغلاب (ع) رضخ

 خاشد اضرسلو اخ حتفدب وروپشمربیخیب مان رسلل اي و

  یزبسيل زات وتصتغب و« رت و تشکوزبس

 رد هک رکشلو زیس هایکو هزبس عتفلاب ( ع)عارضخ"
 يوکشلو ماشبمیظع تسی رصق م اذ و هش اب فرخ ۲

 د هبشتوپ ر ۵ هک هر زوحالس ي رابسب زا دیاهن هایس هک"

 مهار لضا هب و لکنت بوح و ی ول نایس "7 و های

 دنی رک
 ال

 ار نزد و یر یر طه

 3 ای رد ریخت اسب درک

 ِِپّ طب

  ی

 انز هک در و ياه *زهخ یکم (ع) صضضدخ

 گر ۱۹ ذر ماعطو ات نپ هی تس

 یفعب «یجکم و

 سرو

 هر اطخ
 مافلابو در وه ياه هز وب رخ یمتحتقب ع) ایا

 ,ماعط ندروح و م) دا ك

 اطعر ابسلب . دشم داضتلف و مشت اب ( ع) دم
 )اس نالل رتش و

 دف لیم و ن درک یتث و رق مقلاپ ۳ ح] عوصح

 غشاوت و بورغب « راقس
 ] ار دوخ يوم م ایم هک یر ان عقل اد ( ۸ ع) هتل وضحخ

 هیزک تنارطح

 هکر ۳ جت منفل اپ ۲ ح / دیبیصح

 مر هیبلنک طحخ و هقنش ون و یلش ون علل اب (ِع) )۳

 هک یشقا و
 .چارب يمسک هل يتبمرن و هاب تا ,رایع ون ۵ و يماقم

 .دح يس ییمناو تر ایعدپجب هش اپ هد رک

 هیدنشنلا ,رسکل ایو هدیم دون نثیر وار د

 ناشند وخ
 ,تکلیم

 مییتکذقب و د ان سکلایمن درک ان جت اپ" (ع) ی اظخ

 ,پا وط ان و تسا ر اف

 مر درک فح

 تنگ حس يسک ایر ییتم یشکنااب ( ع) ب اطخ
 .لصپبار رسکر درکعد اسیاو اپ ووتدچن انچ ب اطخ ظفلو

 اب های مکح و تنگ ورپ و ر کس یک ای و شسيپ

 ز ایسب يتن اد اب ند رک دن وس

 .انو باوص ءدضو؛بق ورعم تسپ

 درک 3 عتفلاب ( عر هب اطخ
 ءذنئ ر هزین هیهشتلاعم متفلاب ( ع) راطخ
 نا )فر رااطخ

 ۱ ۵ وب ياين ناپچ م اجر دهک

 .دنابمر ۵ دکیطخ۲ (ف) تشیپززا طخ

 تسا تنشپ

 موفوم یخ اکخ کیدزن (ع) اوئساطخ

 شر !دو یلاهش بطقب وا رس تکیدکر ای7 نایمرد

 تیاغب بان نوفجو تا هتسوفپ يب ,ذچ بطناپ

 عباس تس ریم تبسم ] | وغسا ثقو هک عادت را تاجرد
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 اصع ۲ هد

 ف ربز | دیفس سبب" هلببق عثفو مضل اب ردنیوگز او ماش

 ثبفس يوماي و ی اب هابسوآ تشیو مچ و هیفس ز اب و

 در ذّلب ي لب هیت رم. را
 زا ندج و راهسب و

 دوش حرس شیشچ

 هجا یو ِ 2

 0 ۱ ۰ دار ۰ و

 زین و د اهس ب6 تماس جد رسکب ) عر هست

 منا در ودخ یخ رم

 ین هناحخو داص هی دشت و مضلای (ع۱ خب

 عتفل اب و صف ان رسکل ابو یکبن با تو ب ارفث اکو د

 ندزک صاعخ

 زا ی دیش هب اخ دیل ورسکلاب (ع) " اصخم

 کیالوب

 رابرپ امرخ تعرد رسکلاب (ع) باصع.

 لیخب مفلای (ع) ع راصخح
 ( ع) ص اصخ»

1 

 زود ییلعن و ماگههیزْک
 دلم (ِعر هنیص# اصخت

 اننام و عقری و يشي ور د عتفلاب (ع) هنث.اصح

 ی دمج زا هعب هچنا مضلایو هی اپ کید ياجرف و نآ

 دنام ر وکنا تخ

 اتم و شب و ر د عقل اپ

 دوو

 هی وع هب شخا دن | ریت يسک

 اب ی درک ل دجو ندزک ينيشد رسکلاب (ع) ماصخ

 يسک

 و شیع يخارقو های ير ایسب رسکل اب( ع) بصخ
 تر هوامرح هفولش عتفل ای و رانک ی

 ر ایسب امر

 ند 0 هضصت صحت ۰

 هف ایامرس درم و درس ب"۲ هاپم داصب (ع) رصدح

 * راپا ر لعن و يتخو د لعن عتفلاب ( ع) بیمخ

 ار

 ندجن ایسج و نداد دن وبپ يزيچب ارب زبچ و ندز

 هچن | وریتب يسک رب ی درک ههلق عتفلاب ( ع) لصحخ

 نا دنا ربت و رایق درن و نایبپو هننک درک ناب

 ه دم زن دب ي وتو دین يوخحتفل اب (ع) تبلصخم

 ۱ هدش عیننجم و : دیچیپ مش رد يوم مضل اب و

 مشلابو تلاحویوخو تد اععافل اب( ع) هنلصح

 وبمکب و روش هام يقسوه ينعبيرو نر ۱م
 :یژزج و, رهشيش فالع

 یر دش بل او شک هنیک و ییشد حتفلاپ (ِعر 9

 نم و يسک ينبيحنمب ندانقا مضلاب و تموصخب یسکرب
 هیدن هریش و ينبب لر زب

 دعب را رصانع (ع) یلغس ن [اصخ.

 ندرح صاح عتفلا و مضل اي ( ع) همیص وصخ

 دنا دنا هچب هک هدامرنش یمتیضب (ع) فیوصخ

 دش اپ

 | مضل اب (ع) هم وصخب

 رذنو ن درک دا عتفل اب ( ع

 نیک ام هبرق د اص رسکچ.و درنش خ اهجب بم ز

 هکن زیچ ره مود مسکو مکی حنغب ( ع) فییصخ
 هش اب هه رک تساميد هک ي رهشو هشاب نرود

 ل ابعو لها ا مو اهکن7 (ع) الا فیصخ
 هشابت

 تموصحو درک تموصحو) دجعتفلاب. ( ع) میصحخ

 و.نآ غج و ناد هماجو للوج هو مضلاب و هدننک

 يزيچ ف رط و بن اج

 دیوخ ريت عتفلاب ( ع) ییضخ

 هیات مضلاب (ع) هیصخ
 یا دننک هیاعع رسکلاب (ع) ناییصخ

 ما موم نا دیدهک يزبچ (ع) ب اضحح

 تسیاه , اتس مان و يوم ید رک كن ر

 یتدهننک الت



 لیشب یتعب (سف ) هکس ه کشخ

 راد هرنورو میاص یتعب ( ف ) ناهد 2

 هک دوب یکشح زا هتیافک 6م شیر طب

 ] هزیوپم هکنانچ هناپبو دوش هنسپ تحارج يررب

 هام ( ف ) هشیر کشخ

 هشاپ باتقارا هیانک ( ف ) ور 2

 زاغاب نوف تورا هکینتمو الف و اسکشرک
 ید ورذ نار ۵ اف و

 يرزات فاکایو مضلاپ ( فر ۳0۳0

 نارد هک يلاس زهثو نارای يب لاسر طعت لاس يتعي

 هشاب د ورسو بارش يهانم

 ناهجتیزا هیانک (هص) تقآ لاس کشخ
 ۱ تسا

 ید يه اتو "ٍِِ

 علم ) َت  رغم کشخ

 شربیح ندماربزو شیپ *گینان (ف )
 هنیول ییلتق يبرعبو دنزپ
 ریثت و لیلق و هب هو تکی ي یدعب (ف رت و کشخ

 ۵ وب يمقحام هچذآ و یب ورعب و

 ببس و ینبب یدانن يوبزآ یتعنقب ( ع)

 مود یوکس و مکی حاغب و تشوک ندش ییفغتم

 1 دیپ يفبب رد هک تسا یتلعو یتسکشب ينبب ناوختسا

۱ ۳۹۹ 

 هصغرسکل ای و دوشیم

 يعضوم و تشرد ییشرسکو حتقلاب ( ف) نشخ
 تسا

 نایم ر ۵و لغیربز هک عبرص هچر اب (اش) هجنشخ
 ماع مدرفووناز "هنیآ و هنزودرازا
 هلثم ((ف) و رشفشخ
 _ينعپبو ين دوشوپ هم اج ربز ( فر کشش

 يرايع

 هو يشخ ِت

 نجیب و .نونواخ مشلای ( فر اش ون دنا

 5 داز ما ۱۱۳ رب

 ,سلفم .دیجعم نم رسک و منفی ( فر هنشخ

 عمنحاح نونرمسم هنمک و احک مضب | تو

 ام )  وشعح

 اش هشخح
 ِ بو

 هر رز

 هدنلاپ ( فر

 و و د تر د گرب مضلاب ( ف ) ندوشخ

 ند, شیر نآ هز دی و دین او درک

 یتفرگ مار7 و ند رتیفن ورق یتیضب ( ع) عوشح
 بورغب هر انس نده کیدرنو ن دین اباوخووف مشچو
 تسچ درم مودمضومکی حتفب (ع) .فوشخح
 یبمزر ۵ ینق ر زور و بش وه هنب اتش و راقفر

 ایرج او یا رخ ی[ هر فروم
 ۱ اد یاتوو
 روینز و ییلنا سلم عتفلاب ( ف) موشخ
 یصسش ماندووعتز هاو
 یدش تشرد مضب ( ع) تن وشخ
 هلثم (ع) هنوشخ
 نتخا دنایکرس و ندیسرت عتفلای (ع) يشخ
 واکن یمآ رسرسکلای و مد دیهس يغرم مانوراک
 ریرتشرءدز لقب ریشیش عنقلاب (ع) بیشخ
 زین و هنخرُک كنر و هد ودز هشيشو ریس بوچو بش
 جد يک کاپونوب ز يزيچو ع هیشآ يت

 یصیسرت حتفلاب ( ع) . هنیشخخ
 تشذلدک یدوشخ لقم (ف) ندیشخ

 «ربت كر زب يي7 تسیغرم ( ع) راس يشعخ
 تسارس دیفس و هنر
 .ویجعم یی و دره عتفب (ع) راش يشح
 نوک هریتوزبس نافک يب 7 تسا يغرم
 هنیولار جنب يطح ایی ( بن ) .فیشخ
 عوا هک دنرپ تشر ۵ یخ عقب ( ف) نیش



۳۳ 

 مشچ شق رررف یوگیو نه ورق یمزب

 - نمناخروسکم ینات ر و اب ( بس ) نیست

 هشاب

 ۰ يزيچوسکان حب اهزرذ نقل اپ ) فبف 0 نیست

 ۰ 4 بد
 اسناد

 یو

 ) ح ( کیست

 میت نهج و د عققل اب"( 6 ) . نخ
 با رب هاچ حنفلاپ

 تتارزو تر ۵ یلاو عتفلاپ (ع) خاش

 برعزاادنا هفیاط حتفل اب ۰(:ع )۰ باشت

 :اهراوت(مفلاب ( ب) ماش
 نایب ناوخرب ماعطزا هچنآ (ع) هراشخ
 هاب نا تشک و غاب ند رک کاپ عشب و هباینر اکب و

 د موخ ياه

 تشذگ هک م هاش لقم مضب .( ف) مراشخ

 هتنک رتشينيب رد هکیبوچسکلاب (ع) شاشخ

 لا وجو رس د مو رامو یسدموخ دمو جم ترشح و

 يفعينيدب و ددن اب اور شیلح هک يدرم و عريچر انکو
 ه دم "۲ زین مضب و حقی
 روناج یی هی هشتواخ مضب ( ع) فاشخ
 ۱ « ریش یس مادی و دنی وک ین افخآر ث 7 ه! تسیا

 ينمب ييطس و يفب "ر زیدرم مضلاب (.ع) ماشحخ

 « دننک شوخ مشلاب (ع) ياشخح
 تشيد مو ه سل و مکی حذف (ع) بشخ
 و زین يزيچ یفخبصم"۲ عتقلاب و

 كنم هات و دوش مود ي و رزآ هات هکن ادنچ نآ زج و

 بوج یبتعتفی و ین کنمو هنیوک او

 شر هد ررسرتکلاب (انف) تاشخ
 دن اس تشعخ تر وصی هک يا ولح مان و هعلسا و
 باتف 7 ينعب رر تشک

 هلثم ( ف) نیر ز تشخ

 هماجمابو تشخرینصترسکپ ( ف ) کششخ

 ۱ کیش
 لاثما و يهاریپ لغب رد هک هماج زیئو هنرب لب مد 5

 هنزودب نآ

 ندزک هزیر هزیر ( ع) ش اخشخ

 ماکت دنزیم) عتقلاو معلاب ( بم ) يا تحت

 یاویش هتشپ (ع) هعشح

 و یشنایردو یدیبنج عتفلااب ( ع) تفشخ
 هربوش ۲ رسکل اب و شقوگرس یکتسپ

 یتنایرد ناوآر شبتج عتفلاب (عر) هنفشخ

 يلاس کشح زا تانک ( ف ) رخ آ (لشخ

 هتسا طصقرا تیانکینعی (تفر) روخآکشخ
 دوب سوبسای هک يدرا مفلاب ( ف ) و اعتسع

 لشحخ ياه هزی م رافو

 ارذا کشخ
 هننک کی درد هل نآ هنئامو

 نیز ددکهاشح دیش ( ف ) نیبکن |کشخ
 هد اپ هن اخ

 تیاشا ترکس ينعب (فر) نهدروآ کشخ

 شنامو س هعو دوخن ینعی ) تک (

 و شخابمدوکمن ينعي ( ف ) نتتخاب کشخ
 يتخاب رد ماهت هوب باپس! هچره

 رپميب نز ينعب ( ف) ناتسپ کشتخ
 .هدناب مدق موش زا تیانک ( ف) يباکش ۳

 ماین ادشایدهم ا انو دوبنقش اع»کیسکو دش اب لصاح يبو

 هفتاپ رم یی رُ ۹۵

 هنک عقن ییو

 نتعی فرترم فاکاب ( ف ) ناپجکشخ
 ِ هش ابن مرک لشا امد هک ي ماکو

 زاکرکبنو ما دکاب ينعی (ف ) نماد کشت



 رسد

 ی هیخاو

 هلبیشب نون و اتواخ عقفی ( فر هناونسخ

 يات اب مضلابردشاپ هقخیو "آن آ غا اپیوم هک ناشیورد»

 ددن اپ ساپرک زا هقرخ وقوم-
 تتناموول انغشوامرخ ناوخغتسا (ف) _هنسخب

 ع دش م رنو هتف وک آ کاحخد درثاب رابش».یممرغو نآآ

 برع هآ تسیا هدنرچو هدروخ مخز عذفل ای و هشاپ :

 دنیوگ هم اه اون"
 فرم تسیهامل نآوراانتوک (ب) ی ۳

 هلتاب هررنو یوجو حالاس اب هک دمو.

 یوم نفرت ناهدرد سخب

 ۱ > دنه )وجخ ر انفود

 ناتزو يراک اینو نایز مضل اب (ع) رس

 یمتیضب يسراف ر هو ار يزهچ ندرت ناصقن و ندرگ

 .دجا وه ا ,وآورهوش مهبو نزن رب یس نوکسپ نجنو

 هنی ول ین

 یدک ناتو مشابب ع
 .نوو هوش م دپ مضل اب (ف) هجا و رسد

 ی لو ام*مسپ «ماقمفلاب .( )۰ و رس
 زی و مپ م انو یدنتفْلو رسخیک | , وا هک هاش سواکیل

 مويشم یرعاشو ییربش فشاع مره یمب
 نایکرنا ناهاشد ای ,مغل اب (سق ر ناورسخب

 هتناوخ ام تکوش ي ذ هامند اب ۵و تیظع و تکوش بح اصو

 ياههو رسا يعون مضلاب (ف) یناورسخ
 هشاپ مرغ زا يعونو دوب و رسح هاش ب رطمهک دی ماه

 ورمسخ هک نیو م باتث7۲  (ف) مجن او رسد

 تا ماچ ۹

 0م بود ریرسمر اپهچورسخ

 باقف" نعی (فر) ر واخورسخ

 کان دیپسدک تسیه ایل : (بف ) روا ورسخ

 ار وا هک يوراد مان ( فر هر هار ورسخ

 وسحح

 هنی و ناجلار

 هاش اپ و بانق"۲ ( فر اطع یبرزو رسخ

 میرک

 تسا باتف7 دارم ( ف) تار ایسورسخ

 تییوح تار را زا تشریح
 معلص ه انپ تلاس رو

 يرعاش مانويهاشواب ينعي ( فا) يورسخ
 يوقم تسیث وجعم و هزب.رخ زا تسايیسقاو امهق زا
 ابو با زا يعونو« دعع

 کیس مد رم يفعي . ( فر) شوپ:عبط سخ

 و

 هشوک هس تسبر اتو ین ابیفرع

 دبامورفو

 بی 5 اکر 4 نورپبعذذل ام 0 فر بعضا

 ورف جم ز رب و نقفر ورفنجمز ردزبو نجیک و هنسرگ واچ

 ن هنگ مشچو مشچ سفر ک اغیبو نهشناصقن و نا زب

 تعصو ی دن رغالو ی هد علو ن هیری و ن شه هردو

 دنیوک قبسح ار اجن7ود وشن عطقنم

 تسیزاب نآو نوماه وک یتنقب (ف) ۳ ۵ هک

 واعلق ي ابر

 ِي ًاکی هد رد راکف پسا و« دابچ ياپ ۳ ین زیر یلفج را هبم

 لی اضب یی این اخيم

 ۵ دا مس دس ينهاو ماخو سحدزیم يفعيب و

 ما م۵ رو دم ادرس دبس دن رش د)پپ

 کت /دو ری ات بس دیس یر وکسو اخ معبو دن 3
 زا بو ما دن نر تر 0

 ج 0۹
 زا ير

 تنسا ید دش کشخ ي رغال

 تحارج مسکی (  ف )

 سیو ندورد یبتیفضب (  ف) ندوسخ
 فو رعمواو و مومن اذ ول واب ( بر رو

 هنام نا اوج

 هنب وگ ار رهوش و ردب نو ردب فوق وم يار و

 اهم. ]و ر ۵ يفعيپ و

 هان اخو ضع مازیل اف ندرک کاپ و ینسبآ ی درکو و ۵

 ودام یادش هتقرگ یتینضی (ع) فوسخ



 (شح 0۲

 ن در هان مشچ هشولب و دتیوگز ح رعب
 رز ایم مان نینضب ۳ ناو را رک

 يناروت

 4 ی (فر) ته

 اپمسکل اپ و امکی مد
9 1 

 توترف ريب مو درسگ و مکی عتفب ( ع)
 ي ريپ تیاغ ما ی اپ < دش یس اف شاقع هک ي رمب ینعب

 چ

 0 (ء) هع

 یر

 مع ال شش

 بفرد ریتو ندز دارین ینعلابب (.عر فرخ

 ی هیس رو

 یجتعنغب وار جام ن هبشکر د منبسیو ید رک هقلح ,یتش

 هنزاس یسم نآ تسوبز | هک یتخرد

 ۱ ن انبو ن د اهن هتیجنکب لامعتفل اب )ِ 0 نرخ

 نوتعنفب ينع فی هی تشوگ هش ه هنوز ام یقشاد

 5 هم" شش

 ناتشادتنام تسیه ام بتطتفغب (ف ) دن رخ

 هن رب مانب نازی رنو نا مذاک هک

 هنی وکلا , ضر الا تارشح ( ف ) 5 دن ربخ

 موم ي يذ او ح وننغم لو ای ( تفر) ک و رخ

 او بت ای نا.د رکن یک رس منزک هتقو رعمواو

 دنن اوخ لعج ي ز ان

 و فوقوم اد اپ ( فر رهش هر آ یربخ

 در۲ هدرک نادابا تسی رهش م انیسر اف ياب

 دوب مایهنغس | یب ییپب مان ریش دم" و هاش ریش

 يزيچرد ندمآر ه عتقلاب .( فر) ن دیر

 هرت ينعب کوک هی دشتلا عم عتفلاو .(ع) نسخ

 هاحک و يه وک درم یس زافر دو تسا يه ماخ"

 و درک ح یرجم ندز زا و هتخیم"7 مبو هد هزبو"

 ی ب

 ياب اپ هک تسا ينر روناجمانو هب امورفو نود مدرم

 و لکنزا بکرم ییمز عتقلاب (ع) یاس
 نفر و تب ندنارو بینا سلم عض مو تتهب

 ۱ تنم

 نادز و یه ار و کاله عذخل اپ ( عر) ای

 هلثم (ع) یراسخ

 «دننارپ ياهخ اشهلم سو عتغب  (ع) هراسخ
 نایز ینعیب و هدیرب تعر دزا

 ندش نوبزو سکان (ع) تساسحخ

 و ناقبعض هیدشتلاو مفلاب (ع) لاسخ

 نانوبز

 :اوخ نام7و نجاع ينعي (ف) نهدبسخ

 ندرکیزجاع (ف) یتنرگن ه هب سخخ

 بلاع هعایج رب رافک نوچ دهج ریز یشساوخ ناماو

 هنری یه دب سخ بواغم ن" دنیآ

 ط ابقح |یب ي زيچو ه دیش وپ ( فر شروب سخ

 ندجشوپ هتسناد ( فر ن درکسش وپ سخ

 ییشوپ ار روشم ای

 ی رذشم هراتنس مان فوعم يادو روسکم ييجع

 هاب

 ینسح يضامو فو رعم عذغل اب (ف) تسخ

 /  | __س

 شومو رومور اه نونچ هاض ر الا

 دون ینامی و موتنغم )و اب (ف ) ناکام

 دشاب عبط صعاتو شبتفت ينعيب

 باتف۲ يتعي  (ف) رز کتشسخ

 ؛ح رج ۶۵ زیناثب روسکم لواب (ف) ممسخ

 دشاپ

 ردشو درک حورجم ختفلاب (ف) نتسخ



 رخ ۱
 يراز و هیرگ اب ول

 شکرس پسا عتفل اب (بف) طورخ

 «رک پساو هیسوگ هرب عتفلاپ (ع) ف ورخ

 هل اس ته ایر ها ام

 سوخت ملاپ ( ف) « ورج

 .ناجرم يتعيب (ف) کهورخ
 هداثم ( ف) کیهورخ

 واو و هد ز یناقب حوقفم لو اب بز هلی ورخ

 دفلب هیرگز ار7 لوهجم يايو روسکم

 روناج زین و سورخ ينعي مفلاپ" (ف) هردح

 دنايب یدیکچ تب هک نغرر تفاسکحنفل ایو يشحو
 د دبرسچ هک هیت لک و بارش يالو هنمان لینک دته

 زک تنور و ييخت يه لسو « دبیسچ يولپبو هنن اپ

 هنش ایت ضیشت نارزا یوو
 ,ناچمم يدعي ( ف ) که رخ

 دلببق مان ق بونج د ای مویسو ملیعتقب ( ع ز رجب رخ
 برع غآ تسب زاب و تسیب"

 هتهزآ يرهت مانو فر يعم ( ف ) دی رخ

 شجاور هکیزیچ ینعی ( ف) ریکرادیرخ
 دوب ر ایسپ

 زاعآو يهنلبود یایمرد ماوپه ياج (ع) ریرح

 هنفخ زاو 7 و باقع وذابو ب۲ ید مک

 لوپجم يا يسکو اح يتقب ( ب ) . شیرخ
 يک دیننارخ نآ فق ذحو

 درس بآ و هزینرس عتفلاب ( ع) صیرح

 ی الکو كیزب طب یتعی ( ع) طی رخ
 لآ زجو ساپرکو تسوپزا تسمفرظ ( عر هطب رخ

 تسا دام هس ناوزیاپ لصف ( ع) فیرخ

 « هیچ هومم یار د هک ناتسمو ی اتسب ات ایم

 هتیول فی رخ زین ار لصف نیا نا ر ایو دوشیم

 شرئرخ هچب هلپم "ار رسکب )ع) کی رخ

 لپعم تیاغب تسیه ایم انو

 ۳ تر
 :هروخ لاس ن الکرخ ( ع) ای رخ

 اه م ادنوورعم ماد از هی دشت و قفل اب (ع) را

 هتفو یا وقت ماوبه رب ات ند رک یمچرب ر اوی ۵ رب
 هنحوه :ههکناقچ دز * زین و یفخ وذ رب ممت 4 و
 ه هنزحخ و دوش

 تسیه ایُک دیلاو حتفلاب (ف) " [ زی

 یردپسخچ و ندیزح طی دی اب )یر رخ | رخ

 وود هزوم هب هشتلا عم عتفلاپ 9 زا زح

 دی رپ ي مچ زا هک هر اب یتغل اب )ِ) هع | رخ

 ءدبت اهج دوج موق زا هک تسن هلییخ و د وقت

 يهاشداپ

 روی رهن هام زوز متشه عتفلاب (ع) نارتخ
 رد باتف] هک تساءام و اس هعب را لوصف زا لضف و

 نیو د امریت ارن7 و دی سوقو برقعو ناز جم ج می

 جرب رد پاتف7 یدنام تدم وزی رک رب مایا
 * دن زخ ينعيب و تسا ناغم یشج ز و رنآ و هلینس
 ۱ ندش راکنایز و ندرک نایزو نایز ملایر
 یازح ينعي (ع) شرپ ملع دش نارتخ
 ۱ هش وا بق اعتم
 هتیجنلو يراد هنیزخرسکلاپ ( ف) هنا رخ
 اه هتیزح متناب . ( ف) " نی ارخ
 مون تشک مود رسک و مکی عافب (ع). برخ
 کز ان و

 رادم رش یز عقفلاب (ع) ابرخ 0 تب رب
 فررعم يابو از رسک و اخ عنغب ۳ رب رتح
 هدتاب شت۲ ارد هک مرد رتست اخ
 و مشچ يگنت يبرع رد یتعتغی ( ف) رخ
 ناشیا تیالوهت یمدآآ زب تسیهورلاو نآ يدروخ

 هو اد تبسنو هب ن الی ي اب رد و هنر" اجنا ز] بوخ



 مر ظو

 هنزا» سر شتسوپ

 هشاب  اسپ امرحخ هک اجنذ "۲ ( بف ) و اهبس 1

 (ف) کرد
 هرکرپ بی مشچ ع -د يا ! مپ دک ۵ و

 متلب 15 درهم ج4 و احخ جع#)

 هنی وز منرود د مشچ و دن دف ی هب یالفط

 تقضهام فیفشتب ينفي . ( سف ) هاذمرخ
 ۷ مروک

 هکزبس كترب تسا یسلم (  اف ۱) سنامرش

 هتف | مرکاجن"7 و فنگ ها مت هنمشن شی موتشوٌ رب نوچ

 )2 ( بر ناز
 ۵ ولو

 و اه مان ( بف) هل رذخم

 نصیب از تم در ون
 هعیدکهلغ يا وخ عنفل اب و هتشيم"۲ هاگک اب نآ

 تساين

 ینکبم حیج رخ دکی يال اب رب گور ۵

 دیام و ساغم ینعپ ( ف) هنخوس نم رد

 هد | ذ د ای

 ام دک اه ينعي ( فا ریق سرخ

 رد هک ي وک یک ينع# ( ف ) ادکن مرخ

 دنک يا هک یمرش

 م استخر زا هی انک ( یف) لگن مرخ

 ب وبعم

 هام ریاد ینعی (  بفق ) و ام نمرخ

 هال .( فر دم (یومرخ

 دل تسا شوم زا يعاول |( بل . شوم
 دن اوتن | رن"7 هی رن وایت ای لتچوک شوره زا يک هنآ

 هیچ بلاغو دنکكنج هب اب هک دنناب ر ایسب هکلب تقرُ

 . وب نا یعون عذقلاب ( هضف ) ترمه رحح
 تسا"دپم و

 هلثم .ف) ییننس هرمرخ

 هک كرزب سم يتعي .( ف) خیمرخ
 هتبوگریث سکه

 طح
 يانرتينعيب هلپپم يارهپ دشتب (ف) ی ن رج

 دن دش اوخر وک خم هک

 يطوط هک تسا یتیالو ماث عتفلاب () رنرخ

 هوشیم رایسب نارد ۵م و هیزن نارد

 و نون نوکسو نیتیفب ( ف) س اجترخ
 یناریا نا ولهپ مان يز ات مبج

 درک یتعادمرس جناب (م)  ملظورحخ
 نشورخ هچب مویسو مکیرسکب ۰ ( ع) فن رخ

 مایه نیمزودرس تعسداب حتفلایو

 تسیر, ابخاترسکبو سو رخ یبتیضب (ع) ورخ

 یدیتس ناوتنراب نت ود حنقب ( ف ) راورخ

 زین روقس و يقغتر ابو مخد نا زجو یننایقو هم اج

 هش نوریب نهتیضی " ( عز جو رخ

 هکنآ و سورخ مافو سورخ يه راف میج اب مضلایو ینقر

 ندربب و اد

 دراسرشاظو هشت رس رگید لب اقم مد یهاش داپ مزعم

 يناث و حوتغم لو ابو و رعم حب ؛ (ع) سورخ

 نانرن هک تسبه ابن ماد (تفورعم وا و و موپقم

 هنر وقب رم ن هش ه« د ابز هنپچ

 زار ی ( بف) م۵ سو اط سورش

 اه مایح رد هک خرس مرک (ف) تسورخ
 هشابدرم تتلو نز مان زا ر انک مپ هایت وب و نش اب

 دوش رود هذنتخ هدو

 رج ور یتعی (ف) لقع هرکفکس  ورخ
 و کرد

 ۱ ی

 تشوت هر
 حک رود هننتخر ۵ هک يقسوپو هنش اب دنلب هک جرق نورد

 دیرگابدایرقیسر افواواب مفل اب (سف) سشورخ

 مچنبزا يشخب و يوج هن لی بقیضبو ی دیش ورخ يه او
 ۱ 1 سر اف کلم شخب

 اواب یبتیضب (ف) ن فیش و ره

 اپو سو رخ یمتیقب ( ف ) هس و ردح

 ۵ ایرف سر افو



 ی

 زا هک ۳ ۶ اپ سکلاب مر هق رعح

 زا ۵ وش 5 مچ هکیچا و هنشاب هنعح و  اه «راپ

 درج

 هماج م ن هیشخب ینکی 3 نخ دنا هقرج

 هوخهانک رفمو نهم" ن ورمی دوخز او ندشو جم و

 ا ۶ ؟ مهلت و ی هش زج اع و ند وب

 هام  (بق) هتتخ دنا هق رخ

 زا و ون ورم ينعي (بف ) ر ادن اهق رخ

 ۲ نو ریپ دوخ

 هقرخ نه رکاطع ( فق) نخ ادنار ۵ هقرخ

 نو وب هوح هافک رقم و
 هه رک ل.اچ ینعیب (ف) : 4 رکدق رخ

 رخ رغىحم حوتفم یناث و لو اپ 9و 5

 هک يکب وچو هتسپ و شیشگو دوخذو تکشخ ام مخ و

 هنن ی اقماو « ر وینت و بابر و د وع هسناک مسرپ

 کولب زا تسیه د مان و هتشکب نت رب زب اهر ات و

 نآ مبزب ار نامرجم و ناراکن هان هک هق اب 4 هنختو

 هک هشاب يزيچ و هی ۳ در هردو دنن اب اوخب

 هن زاس راوبد خاروس ]هی

 یسراق فاح اب رسکلاپ (بیع) و رخ

 کولمم و راشاشن داپ بنا سم مایخزا يهذچ

 ناپس" ینعی (ف) فزر اه انخ

 هلثم (ف) ارضخ ه اک رخ
 تلنينعب (ف) رس و اکرخ

 الا ود ره ۰ (تف.) تشپ وال و 0

 تسا نایس۲ زا هیانک يسراپ هجیا " ایر

 هام؛ریا هرسکب (ف) ریق د و اکرع

 تساایسزا دارم (ف) هروچالو ان رخ

 هک نولمهریاهرسکلاب ( ف) ی ام و اگرخ
 زا تیانک و لایس7 و هیآدی دپ هام در هاگ هاک
 تسک رشعم ًطح

 ۱۳۹ مرحح :

 نایسآ دارم (ف ) انس ج اک رخ

 هک یبوچ ( ف ) بابراک رخ
 هنیناه رات

 هی زین هروکرخورخ هچب ينعي ( سف )  هرکر خ
 تب و رخ یو از وآ هک یتتش۵ رخ مود رسکیو

 نارب بایر

 هزومرس مویسمض و مکی حتفب ( ف) شکر
 شکراخورح « هنشآ و هتیوُل فق ومرج يز انب هک شفکو

 رد هک كثر يرتسكاخ لعج هننام تسیروناج و
 حش اب یاتسهرت

 راک موهس مضو مکیحتفب ( ف ) نایک رخ

 یناهلو هناوقن نهم" م هب ن

 تاناومح و عایسعف ه هتجپ دنزاس پوچ ز | هک دشاب
 نآ داتماو

 ازا هکر اوشدر اکو عفنی ال

 تسا ینتس مو فو رعم ( فر شوک رخ

 دنناوخ شوجریا 7 برع هشاب من ۳

 هک یداود تسیهای مان (ف) کشوک رخ

 هشاب عفان لاسا عفد هنجی

 گرزب موب (بف) فوکرخ

 ثشذت هک ءهاگرخ دم ( ف) هل رخ

 نایمآ ينعي (ف) باجنس هاگ رخ
 هلاه يتعي . ( ف ) ریف هک رخ

 هلثم ( ف) همهکرخ
 نشو لک ۲ يعون هی هشنلا و عقغلاپ (ع) مرخ

 ییتعنفب و مموخ ففخم يسر اف,د و يدرم مانزبنو

 ر دنکس هک تسی مازغ رم مان و" شو جاروس
 ۵ و تو ِمط و هزات يدعيب و ۵ وب 5 مش توفاجنا رد

 حجع کولم هک تسی زور مانو يد هام ینعیب کنه رف

 ربودن هیشوپیم هبقس يا قاجوهن درکيم ز و مونز ورذ"۲

 ماعر اب ه دم دورف تختز او هنتسشن يم دمقس شرف

 هنتنشا دبم تیعص مد رماب و هندا دیم



 صرخ ۳۳۸

 ودشاب هدانث ۱ هارد هک یارفو تسو کكرب اگنس
 رااوپهاناوووش عنامب رلطم و ابالط نامم هکيسل

 رهثب بل قو کانخ «دبلما رخ ,("بف ) ۱7 اهن وتخ

 نونعتق و ۲ نجس نوک و اخ رسکب و ؛ماقرم مکشو

 دم نم نوح فکولز مُ

 کر ایمان, یا يب (ف) لوسرخ

 اه
 ناسا مپ

 بودم و ينادساو دخ مرضل

 يز ور بسک مرد مضر مکب حنا ع)۰ /ش رخ
 زین د رخ هک يوج هد لکیمتیضب و ندیشآرخو ند رگ

 نت مو زعمژ ا یتف رگ شور و هنیوک
 ان (ف) رب
 : ۷ درو

 زا یکی هدزن | رب موپضم لواب (ف) و اشرخ
 هنیوگزبت دی و ارن] و تسا باقف۲ يامناث

 و هایس حوتفم یتاام وتو (تف) ۳ ین رج

 از و دنیا تسم

 ماد مان (ع  تقشرخ

 1 ( بیا تب همش رخ

 هدیما رخ ینحی یفتخف " اهر يفاق ون "اف ز ءدژ

 دم"

 زخ هچ شور هبانف ۲ يفعع ( فا) "دیش رخ
 ۱ فی وک ام یشو ,دیشوب انق"۲

 نادش کدلنا مود مضو کی عتفب ( ع) صرخ

 ۳ و ثح ۵ رب هومم ند رک نمیتتو ک دناو

 «زبذو بوچ نانس مضل ابو یتق عود وند رب نایقو
 و هرقناور ززا هقلحو حاشو کرب زا هنساریپ لخت و

 یکی ماب « زینو يوق رتشوب هصح مسکل اب و « ماوفت و هقلاح

 و يم مخ و ندش هنس رگ یتعتفی و سرخ برعمو
 هد ز امرس 1

 وهقنو مز ياه هقلح رسکلاب (ع) ناصرخ
 اممخ+ ایاشیج

 شرب لی ام تس دو یکی | مت بوق عتجلاب خر طی

 ار مکش نم يورا د ندناز و ذوب روا کربات

 رعناپ و نآ زجوذویع نوچ آر نشه آ ید رک زا
 د

 ) ره و بوج هدنشا خار دی یشنپ و

 باتو ینهب مویسوکیمضب (ع) م وطرخ

 تر زب یبم و موق رم و ه هتک تسمد ون

 یافت تیصصویدش مرتییتسلفب (ع) عرح
 ۱ شق اش حتفلابو تسسو مث و

 اب (شساطق وب هکر + نآ يقعب )(غ یی رح

 يدركو ر ۳ لجن آ مر یهصیع نا د اسم و

 مث یقعی ی راق راو اب و عتقلای ( ع) ل وغ رخ

 2 راد غابار مکش ف الطا هک تسیه

 تردد نت حوقفمذواب . ( ف ) هلو خ رخ
 يا ریشب امن 7 هک تسبف امت د ,مجم و او و مویضم

 نآ مت و دن بر اکب اه و درد و دنناوحخ تکرذ را

 دی "۲ راکب اها و هب

 تسی رهش مات مضلاب (فر) نوغرخ

 ناسای وزازننوکسو اه حتقب ( ع) لیغرخ
 بیجاع

 6۱ 9 قس زابل زاد ناز (ع) هیع رخ
 تع رد زبسج اش و

 ی دیرب و دی زرد عتفلاب (ع) فرخ

 یجمزوداب ندب ز وو نقفُل غو ره و هماج وتقاسم

 اوج و ن دیک ارد و ينابامب و وه ؟وخ اروس خارقو يلاحخ
 و وب اشمن هب تسا يعضوم و طق دننام تسبه اکو د رم

 د نا هنامورقو سرتزا ندش نارمحیهتصتفب و

 ۱۳ دوین ينش ردو ير اک

 فی راثرسکلایو ندرک « راپ هماج و ينش رد و ين اد
 ] وق و ی هش میالمان و ی دشه ریج و ددنم يش و

 ينز مان و تضس هاب حتفلاب (ع) اترح

 هی تسیه دار نوکس و عتفلاب (ع) ناقرخ



 ۱ رخ .۲

 رو یآ دنهس ۱ مومسو مکی حتفب (ع). ل درخ
 ,عاقب و دنناوخ يا ر ش هنه هک تسل هناد مان

 .دنی وُگ ین .د ربا ين ۲ هک د.مم ان ينعي مکی

 بپحاو

 و حنقلاب (ع) هل د رخ

 تشوک درک« راپ« ماپو دروحخ درود

 اناد و لق اع و ینیشن اد (ب ) تشپ د رخ

 / تر حیط زا تس ۵ یبیا ان درخ

 تساسغن زا ء هنسرت لقع ينعي

 (هف) « دارخ
 ده ۰ مزرت ۹ و

 اتو و و تی و قیام : اب هنجخ اس دن ر رمسغت و هنکن و

 هبجعم و هل يم له او

 بيع و شن" هر يش مضلاب

 خرس تسیلت و سو رخ جا ینعیب و ينح و ر وناجو

 - ناتسوب | ينآ هک
 تكنس و کابثاخ و سخ و

 اناد هلودعمواوای ( بفر) نا هو رخ

 نا د بیع و نا د هتکنویبب گیر ایو

 ءراتس يفعي (ف) روف اکو هرتخ
 ال ۵ رج

 و

۳ 

 ءااک دتب کنون منم اپ (ب)

 هنیشن یبم ز رب هک رثش هنیس و دن هنب ن"آ رب لیکشا

 ر ایش ينعيب ( بر سی ۵ رج

 هد ز ين اقب. حوققم ل واب (ف) هلیه رخ

 دنلب هب رگ زاو7 لوهجم" اب و روسکم واو و

 « دنما رخ يفعب عنثلاب (فر) همشر رخ

 لبشمو شف و « زوم یتنود عتقلاب (ع) زرجخ
 تس وپ دییس نآ م دم هک ن اتسک رد يثي الو م ان و

 رشز:ماج متق ز مطیعی ود رم رم یدااووتوم
 ۱ ین ,شوق

 مدنق یبتسوب مان (ف). نازرخ
 یبوج تل ۲ ی ينعي (ف) ب اب ز رخ

 نارب اه وات هک د وب ی" لاثماو ب اب و هساک رب هک
۳ ۳۹ 

 ۳۹۷ نرخ

 هدا مداشداپ مان يعب ( ف) ناب رخ
 یبونج هایاشلاف ولاوا متفب  (ع) جزرخ
 ار يکي هنی دم رد راصنا نا تسن" هلییق ود مان

 ,م انجزرخ و سرا ودنتفیه جز رحا رب لب هر و]

 دهیم اهناپ تبسن ار ةلویق و دره هد دوب زین رنو ۵
 ده

 ۵يم تل 7 زار دو رطس, قفل اب ( بق ر « ل رخ

 دیو سد 0 ( فر هره رز رخ

 ته نارف اکشیاپگرب هکد روح
 دتم ان لینل ش دنه و دن

 و ا نیز نوچ # هیاپ دم (بفر نیز رخ

 دنهن ی "7 وبو دنراه رب ر وتس تشب

 و يت ایهم مشل ابو مش عتفلاب (ع) سرخ
 « هنر ۵ يتش ۵ داهس تسیم وناجرسکل اب يسماف ره

 عوبناو زارد مادنا ماهت ياپيوم هک ترهش تیاغرد

 وریخست وز هی ورز  يسک دنعو دنیوگ اب شدند وب

 ۱ هنن او زین « هاخش وحآرن
 نانچ نتو تسا يزاب (ف) کسرخ
 حتس اب طخ ین" نایمرد یکیو هنشکی یطخ هک هاب

 دک ما هک ره :دنابتج ار دوخ ياپ واو هنی7 یاری دو

 دوب دوخ ياجپ ار وا دروح وا ياپ

 ین اقبو, ووسکم لو اب ( بر « ایکس رخ
 دراد.تسودر اهسی سرخ ارن ۲و دشاب يهايک مان هدز

 ۱ نیو زین يرپ رو

 ۱ ناب هدر (ف) ان نادوتخ

 و هلیم پس و ار و اخ حتقب ( فر هلسردخ
 دنیوُک يل اه دو یلابنس یش دنه هک تسل وراد ۷ مال

 لا داشو ضار يور د دی" ,شهپ اروا هچرف هک سکو
 هشاب

 هشیره دکنآ و عناق مشلای (ف) دنسرخ
 د وب شوحخ

 مسران تفاکابو حتفلاب ( ف ) اكنسرخ



۳۳ 

 لر رپ ل وج ابو

 ازت یک ی نینها رخ
 تسافلع زاعون ۳ نیه رخ ۳

 ۳۷2 دیار
 ؟مرح يالخن م) بکپ ارج

 تا ِ

 هنفسان ياه 9 زفش نان

2 
 عمود نو کس و مکی

 نشاب

 ره و ربد خاروسو هقشپ کیر نمک اپ

 خروس

 ان و هنماذ ار فرز ةنها اف ر تب رخ

 ندعیب د شم "1رواخ سلب ي ز ابو دفن ارز منو اه

 رشام ي ایذش رو ریه ار
 7 ۳ لاک ۹ و _ت ۰ ۰
 ما ٩ او سرجش ن تسلاد وجم یزگی (ف) 0

 ی تنش لب زر کی متناب ( ف ) رب رح

 : قنناوخ غرباد شیز انب هک

 شفاجش هک دنیوگ روا هتشب (ف) 9

 ی ورم یی هنلچ

 ا يغونماتو هتنابابنیا لثم

 شاوح کسر اشپرب رخس منفلاپ مع ر) طب رخ

۷ 

 تسسا نشوجز

 ین در او هیارد « نر د مدر

 تو 2 اب (سفت) هلب رخ

 ۱ هنیولار پالو د حوفقم

 او یتحاک همیوک اب یسک ( ( ف) ی دنبرعش

 ز ایو .لد ان نالاپر نداد فلع رد هکناو ده د هیا رکیآ

 ۱ ۱ ینک رخ دمت نر در

 5در هک تسیا «دنرب عتفل اب (تم) روی رخ

 اب ه یشلبقو دنیوگر د اب دنهدنیب هن زوربو

 هلتم (ف) .ر اویبرع

 سان ياجو سان ار ات رخ

 ۹ وس و .نزوس خار ودر شو خاروس مقل اب و

 ی

 "مقب و نآ بو 9دی هنمک و مطب حتقب (؟چ) تن

 رخ
 تشوک سوگ ريغتمر

 ياتو طدز ينافبج وتقم لواب .(فر) کت رخ

 ی محخزر مشچ
 ی سهام تب

 هنزیو اجب ناک د وک

 هجا درو يضج (ب) توترخ
 يلزمنوبز و ینوبز

 يدومودايس ریاو نذق نوریب متغب (ع) ج رخ

 مانو هو ر نورجب هک یلاس و هنن ابن شه اکر >ک هک

 ك بش دیفسو هابس كن رو ج اب ییقعتغب و تسیا عضوه

 هدنرپیس ران موبساب و عتفلاب ( بف ) لاچرخ
 باخ رس يفعي يپ ۲ تسیا

 یس راف مجتبو مومس اب عتفلاب (ب) تبچرخ
 تسی مون اج زبنو دنیوگ  اط رس شی راقب هک يج رب مان

 هر وگ خم هکیپ7

 هلثم ( بق) کلن دنچرخ
 تسیهامک يسر اف میج حتفب .(بف) اکو کچرفخ

 هن رب راکب نانز رم ین ,زقا هتجپ هک

 9 تر ی

 .مرش ن ی يزات ۱ 0 ) ۱

 هک لک عتفلابو فک ,نب فضا یس راهرو ۵

 :شنادو لفع ا, یذق و اخ سلب و هنت اوخ سبط شیز اف

 ,شوحخ تسبغ رم لاد وا ر نوکسو اح منفلابو دفیول )و

 دش اب « دقسچ هک هرجت لّكو کن رش وخو ز او"

 هنیوگر اساو هن میش هایکی ر ایسر اف هکاز وج جرب رد

 ۱ جام ۰ و

 لقع ينعي ت نی رب نرخ

 هد رکن ,سفن عبطم و دپای شر و یج سفن زا
 د

 "هی ای اقپ و

 »۶ رب لقع مضعمو!وشیپ "فر جات درخ



 ها
 وو طب رب و دوع سن اک رب اش اب یی

 هنشکب یا مبااهر ات و دنپنب نچ لاشه او رومنت و بنای

 ي هب رد هک دنی و !زیزیچ و دنم ان زین کر خارنآ و

 نش اب هدیسر تیانب یتشاو

 ید تن ی هقلب منفلاپ (  ع) رخ

 تسمرابسبو ف رعم (ع) با رخ

 هناخيم و های7 برط عتفب ( ع) تاب ارخ
 تابا شب بوسنم متقای .( ف) . یتاب ارخ
 هک دنیوک ارن۲ یاگلاس حالطصا ر دو هناخیم یتعی

 رد يتسين يوگب اردوخ و دنناب هتفای تغارق دوجخز [

 دوب هتتخاپ

 هک يوج مضل اب و نا رمپ عتفلاپ .( ع) هب ارخ

 هنريک وزا ب7

 هکیولیمو نارد دشاب يمرک ( ف ) نیتارخ

 هنیوُک یطارخ يز اتبارن7 دوش لک ن ایم رد
 ونتبلام رلص احا یو جاب عتفلای,, ( عم), ییاورصت
 هوش | دیپ یدب رد هک يشير و يلبند مفقلای

 خار وک هو هرس باغ تب اقا

 ياد آ حوتقم اخ ودره اب .( ف) رخ ا رخ
 هنشاب هدرشن شم هلن هک و

 وزود کشم ار دیهشتلاوعتفب ,(ع) زارخ

 نآزجو زود هزوم
 ارنآ۲ و لسافت تلآ حوتفم لواب )۱ :ژز | رخ

 هتناوح بن فلا فعب ءز رخ

 درک مخ هیدشتلا و عتفلاب (ع) سارخ
 ورم کرزب یسرافرد فیفخنل اب و

 قرشم ینعیب مویضم لو اب ( ب) ناسارخ
 تاووعم رزرو پت

 تسناس رخ بوسنم هچنا (ف) " یناسارخ

 نایت زا هی افک ( بف) .نایسخ سا رخ

 ۳۳0 رخ
 ۱ تسا

 رزجو یخانب یدبش ارخ عتفلاب .(ب) شارخ
 راکپان لبق و هیابن راکب هک دوپ يننخا هناهچ ره و نآ

 دتمان طقاس شیز اقب و هنیوگز ین هشا مت | امن و

 اه قلب عتفلاب (ف) یشارخ

 وگ خورد ار هیدشنلا و عنفلاب ( ع) صارخ

 دقد رگ هقح هیادشنلا عم حقلاب . (ع)آ طارتخ
 ندرت يلتشکرسو شارت بوچو شارق

 ۰ ۳ (زع ] ناط ارخ

 ۲ موق نارتپم )ع) میط از

 یبمز مد هکزارد خرس يامرک ( ع) نیط ارخ
 دشنادیم لانپث

 (ع) عبارج

 (ع) ارج
 دوز شتآ اتهنرا دی فیقچریز هک هقخوس مهن يوكر

 ۵ رکن

 تای احو ا نامق] تاب (ع) جی اف رب

 نیربشو غومد و دیآ * هنخ نازا هک بی رغ

 هک هه از يرب ی درم مان م لا .( عر) هنا رخ

 واب هک یتخس ره تعایدو د و تفْلمم يب رد زا اهربخ

 یی الو مان

 هءدام رقش یهش هنا وی د عتغلاپ

 نآ و فخ هیدشنل او عثفل اب

 هفارع تیدح اذه دنیول دنر اهن

 هکیز و يتخي هتفح كن اب عتغل ای بل ال ارخ

 دی7۲ يب ۵ هزاحخ مدرم يولکر |

 3م ( فر مارخ

 لر کتاب اسق) ی

 ز انب یتفر حتقورسکپ _ِِ ندیم ار #۹

 تذتمو ددشم يارو اخ مسکب ۱6 ن رخ

 عیطم و مار يفعب

 ید رک تعماجم يتعب (تف ] رابنار --
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 ید ۳۳

 ور ابو قاس يک هنگ و یرب (ع) ل هتخ

 فاس هب رف ینز عقل اپ رز حادال نا

 نامالغ و نا رکاچ یمتجنقب (ع) م محخب

د رک رگ اجر ) ای )ع و  هم لب
 یمتصنقب و ی

 ياضرب اه راکو هندنب رقشاپ و تسدمب هکوبال ود

 يذل و ۹ رفب ند ۳ يسک

 هچنا شک شیب ينعب ( بف ) ینسم هد

 يبرع لصا هچرفا ظفل يباو هتنار ذْك یشک تمدضب

 دنفاب ! ایعننسا یس ور ۳ رج بیک مث نب یی تا

 و تسود عنغب و رسکل ای )۳  رد

 هدقوشعم

 هداز تذالو تقرز | شیپ هچب (ِع) جن نعتن

 تویکنع ينحیب )(ِع 2 را

 ۱ جت هوس رپ

 ِ (ع) روهج + يمگ

 رپ )0 ی فو ست

 ینکز او ات هنشکب 5

 هشاب اهج هل زا هکی رغشو رثش هلک و تکنجر د کالاچ

 یلکو ده وا دج یباز 1 یو ارد *هنشخرده فر و

 را و ۳ اسمکش هننام هد رک ربیع نر

 زیچ زا دوش هنگ تو ریهکز یچ ره و نتنک

 ) (ع) اکو دج

 ور

 و دع دا زا و دوی يلرجتو مشحو تلجح و هشح و

 0 نادر لب ریز تسد
 ع) هجیدخ

. 9 ۲ 1 

 .نارد ننالدو 1 در قم

 گشر ومیالمانرومازا هشاب تعییط ندش ناشی

 کیفی نا ات ! یی مان )

۰ 

 رس

 یی و ار وذ اب یک

 ماعط زا ۱۳ رس ع هعب هخ

 1 هزیر تایی

 تسا یلهاشداب رداممان مضلاب (ع) هیب دح

 ياةتننفن شربآ د ندح اروا# 1

 راد او خو |دت مض ورسکب 5 وب دخ

 ۳ و 1 کم ينعيب كنه رثرد وا ای

 اب و رع تی 0 رویدجح

 ۳ ۱ اب

 قرف یفرتاربر و یر قاب (ج) ع ذخ
 "* نااتو کی !يقو سالاب (ع) لعدج

 ندرکراوخو نتشاذت و (ع) لادخب
 | هدام يوش"[۲ یردنامز ایو ندا هن ير اي و

 رف عققلاپ

 ۳ از

 ۵ انتی !

 دز ابو نما هکر حالا 6 ) اخ
 ندرگراخو ن هنار و ندرگن د هم

 7 ین کوی (ع)

 جهش تسس و رها هج و »چب رب وا ن

 ی

 زیتون ایت نوا ۵م و ۵درم

 0  یب ياخب و نجش تسس عنقل اپ )  ۳ ودخ

 تب ام ندرت اینک ووق

 ۱ ۳ هداام حتفل اپ (ع) ی و لخت

 تب ۱ راقثر تسچ رخ

 0 هدنر ات ورق مشلاب (ع) لودح

 ۳ ۳ ۱ یهه تست ۷ مر یخ
 ؟رلایتمپ هک ماخهرک رتش عتفلاب (ع۱ سب فخ

 نت تم اهشاب هداتفا ردام کش زا ته الژ تقو

 "الا نا ند اف ر هیدشتلاو جنقل اب ۱۹ ِك

 . مضلاب و لک هدّوت ,رتا تخسلکو فو شعار هد ما

 "ین او شوخ رسکل ابو شوکخ حتفپ و ابس۲ ناهد



 ]یخ

 ,یکشل ینعی ( ع) لعجح

 طقن کا و هتکنو ةطقن یتعتفب (ف) کجخ

 ,دیفس کجح هک دنی و دنن ] يسک مشچ رد دیقس

 هد انا الف.مشچ رد

 ادندساک فاک مضو عتفب ( ف ) لوکحح

 هنب وک زین ) وکجک ارنا

 هدتمرش مود نوکس و مکی حب( ف ز لجحخ

 « امل رپ ,یمم زن و نه د اش و ی.

 تخس داب م ویسو مکی حتفب (ع) بم و

 ببسب هلب7 میج حتف و رسکب ( ع) هل وجخ
 دیدی دیاضعارکی هو اپوتسد رب ندرگرات ای نتخوص

 هنی وین لد انا ارن7 و

 فورعم يابو میج رسک و متفب (ف ) رب

 ۱ ه هی دنسپو ب وخ

 ننن رگ مهارف | و دون عققل اب (فر) هجخح

 تخسو ل د رد هشي دنا ییتش,ا درب اینپ و سوت زا

 د اب یر تیز و

 نبمز و نمهزر دنايلاغمو هراسخر (ع) .دع

 رو خ رو نادنل

 با نایسر اف مضب و ن درک يفت ورق (.ع) اهج

 نیم زفاکتش و دا

 يک هنب و دننک ياينن هب يل اعني | دخ رب ف الطا ار ظفل

 تلود و تا

 ۱ ۳ درد ام

 وا بیان لبقو ءاشداپ مانعتقب (ص) .ویرخ ادخ
 هاب يوررب هک ناشنو غادرسکب (ع) هادخ

 " جنا هبعب هک انا ,ينعي ( ف ) نار و هادخ

 یر انوعلمو موج و فسف هب دنا ,تکید زنو ار هداوداد

 هچرهو دیرات بش مضلاب .( بف ) يرادخ

  پاقعو دشاب ءامس

 تخسو نداد ببرذواغد رسکلاپ (ع) عاد

 .د هنیپ رق
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 هک تنعل له يتعي . ( فر ناشورفآ هخ

 ایم الم و نایف وض و هتنک ي ) هحخ ع وع د

 ناغلخ اد و

 یتعنفب اتخت ياپرسكلاب (ع) ما.دخ
 رعاش يدمم مانو نام الغو نارک ون ون ارلاچ

1 
۰ 

۰ 1 ۰ 

 اخو ,کل ام و, بح اص ینعی ۱! تد) دد و ۵ حل

 .هن و

 () ید نر اکیا :لح

 کلاپ ( فر بد

 هاش د اب يفعب ِت 

 .مهشيش ی ۵ زو دی رب رس ۱
 يزارد و ينا دان نیتصتقب و نهی و یتفل غورد و
 لای (ع) ءاب لخ

 و

 ءدنپ ذَش نز و مرد * رز ح
 و ارد و

 نار اب یقعتقب و ء درب رسکل اب (ع) ردهخ

 تسس مضلابو

 یذ اب مویضم ۵ و اب (ف) هر هج

 شت7 هرارش عتفب و يزيچره "هزیرار

 تشذل هک یرادخلثم ( ف) يردج

 عفو ۶۵ ز

 زاب تسوپ و ندیشارخ عنقلاب (ع) ش هج
 نآ دننام و سند ئ

 يزيچ هشارخ عتفلاب (ع) هش اهخ

 هساکوناهد و اس

 صقانو نذشكترو اطعز یدانسدا ز اب ز اب , هش

 .ییتعنخب و بیرف مضلاو عتفلاب (ع) هعدخ
 « دم" ریز

 ما و یتفر بانشب حتفلاب (ع) فدخ
 ب7 فرب نایس7۲ یشخادنا و ید اهن کی هزن

 لاد عذق و رسکلابو يتشک فاش و هماج نهیرب

 یهارجب ياه هر اب

 ندز و غرم ین | هن | لاخیب حتقل اب )ِع) فی

 ,خرم ل اغیب و د و رعار باتشات ر وتسپ زیت رج يزيچ



۳۲ 
 بهت رود و يفحخس ز ور يا رب د وج وم ماعطو هنوک

۱ 

 ضورع زا مود فرح

 دزب و رف نیتپغب (عر وبج

 د رگ ناپنب

 نان دنرمک تپ منع نینیخب ) ع 0 نسوبح

 ين اخير هد رک ناپنب ,یمنعتقب و ن

 ر راوتسا ي دعب ملحم نقل اپ (ء) کو بخ

 دم مر بانی
 ام رخ وین ور ز ! هکیم اعط, (ع) صیبخ

 .نامرکب تسیف دو هنز ام

 روسکم ين اث و ح وتفم لواب ( فر « ویبخ

 هنیول ار گیر و باسح عیج لوپجم ياي و

 هدویهب و شعف یخس .(ع) انخ
 دیمیرق و یر اکز ا ینش اد ز اب عنفل اب (ع)

 هر د وب رو نداد

 (ع) رامخ
 دن, مورب هک يموم _رسکلای ,( ع) .مافتخ
 يزمچ مخ 7۲ واو "

 و بیضق .دیرب ياج و هقتح رسکل اب ناستخ

 اد درو ن درک توعدو ن ز يفاينما دنا, هی رب ياچ

 و یو رع ماوط
 هلئم (ع) هنانخ

 ینعیب مرد نوگس ولوا مفب (ع) بتتخ
 تست

 و خب ن ان مضلاب (.ع) وهم

 لی د .یینعتغپ و سم ز ربرتش ند ز تسدو ندناو

 هتتسب ياجو

 ه داتیی رق ات دیدشنلا و حنقل

 تخس و نداد نان

 .روناجو یتفیرفو یدرکر ذع عنفلاب: .(ع):. رفت
 « دب زش

 .ندرک ياينهرو ینقر هارب عتفلاب (ع) حنخ

 يکي راتره

 اغب حونقم يناثو لواب ( ف ) ج رغنخ
 هنیوگ ار هقرخ هدز میجب ح ونغم يار و

 حق اب و.شق" ن
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 وی لسع یتعبب و ناشنو فورعم ( ع) ممتخ

 گرگ ددن ناپو یتفیرف حتقلاب (ع) لثخ
 مفقلاب و ش وک خار وس و فک رسکلای و راکش يارب
 رونل ارو اب تسیروش ح وتفم"ات هی هشت و

 داورد هکیتیالو ماذ حتفلاب (ع) یالنخ
 ۳۳ ادب ینااتس بسار هاشم درک
 تساآ

 .بوستم هک هچره ینعی ( ف ) ین دانخ

 هشاب نالتخی

 يبسارینولیخب و« دنیب قفل« (ع) . يلقخ
 هن ر"۲ شن التخز ۳۹

 .اماد یتعنفب و درک هتنخ عتفل اب (ع) سخ

 .دشاب نز فرط زا هکرفو نزار داربو نز ر دبود

 هسصق ورعم تسی یه مان عاقو مضیو نز رد ام هنقخ و
 رسپ سو رع و زیخ کشم

 بش ذَ هک انخ لتم (ع) هننح

 ۱ یوصشداماد (ع.) نوش

 هک ,مشبر ء اکو ز رو اشکو ه اکن 7 (عر ریمخ

 نفی رفعتفل ابر رتش اه د

 ند رک عایج عتفلاب (ع) اجخ

 .ندز و ندرک حاکن (ع) عاجدخ

 ادص مضلاب (ع) هاجخ

 هنک دنا هلیم يار و,مضل اپ ) ع / 5 اصحخ

 .دیابگ ر اسب و و هشه هم رتث )ع هلاجحح

 :دیعو هام زیاو درب ان امت مصل ابو نیم عن
 راصنازا تسی | هلببق و

 تسیار وناج مان حنغب ( ف ) جمجخ

 همت ومار وادنه هک تسا ینلع (ع) .نییجخ
 ینناوخ

 ب راهم میج عتف واخ مضب .( ع) هنسنجخخ
 وهشوخ تسیلذ مانو هوع اش تسين و مانو « دنخرف و
 هلاس تکی رخ ینعی هرک رخ جتفلاپ ( ع) شجدخ



 ربخ
 شوماخب مماو يفت وم اخ حناغب

 هایم راز سه )۰ بک
 هدمکو حل اپ ) ع) شل امت

 (ع) هابخ
 هننکگاپ ام تقسو راوب دو

 تابع از ای رس

 سد نر بوراچ۰ رک يب وجج

 5 | تر ریتر ابخ

 هتیو هلاو ک دنه ! رو | هک

 هم
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 تکی اجو تسچ هل ر ایشش عتفلاب ( فر هر ابخ

 هنینسو زا تسیآوراد م

 در رز ام

 هنناپ اهر ارد

 مانو لب نانای هدیدشنو عتغلاب (ع) زابج

 تشبه یک

 هدنبای تیبنغدب هشتلاعمعتفل اب (ع) ساب

 روتسیبرس غادرسکب (ع) طابخ

 هک هداشکرس يراويد ر چعتفلاب ( ع) ک ابخ

 هننک نا رد دنپسوگ نان ابش

 نایتخزاو د یتنوخو میر حاقلاب ( عر لابخ
 "يگنامو جذر و کالهو ييکو

 ید ناشر

 زور ينکس يا رب يزمچ اب

 ناتسلیر نیمزو یابایب جتغلاب (ع) تسحخ

 ار شیورسنز ندرت نابنب عنقل ای (ع) یعشبخ

 یتفث ذی ار یسکو نه دزاپمضلاب ( ع) تسخ
 نه یتخا دکت فور د هک یه" کرچو ناهقن شّوح اف

 دننبوگ ه7 مد رم یر افر د ارن7 و هی" نوربب هروگز

 هییاپ" اب ٌتفو اج مضب ویج هباپ یینعتغب

 "حدی اطمر دزیزعل | :هرسهلل |س هقي فست تاغینصتز

 , نهاکنآیبعنفبوزیت پساولام جناب ( ع ۱ 3

 ندومز [ینشن ادمضل ابو دعقو تیاکح

 ۳۳۱ و
 بیشنيبمز هجبا ی اب وکسول و !عتقب (عر اربخ ۱

 " هدنرب رنو سوساج ( ف) ربکر بخ

 نانمضااب (عر ربخ
 هطوقنم يازب حوتقم ين اتو لو اب (بف) وه رزبخ

 و

 یاس ۳ روش :

 هدرک هلولک 1 بغآ و

 هلام ,( فر) و مد

 تباعبو تب مفغ ز یو حفااپ ای )ع ِ سم

۳ 

 تساجنو یبکرسب ۹1

 نت رک

 "ي اه رات هک تسی" هماج عتقلاپ (ِع) شیح

 (ع)
 ار يم ۵7 هک تسیزمچ ٍي کنا وید هدنام مضل ابو روقس

 دنک رود ار لقع و

 هدنرو7 کشو ههننکروجقو تسف (ع) عبخ

 زسک وهلیپم نمع ی وکسو یمتیضب ( ف) هنثعبخ

 هنر دریش نون عتفو هثلثم ياث

 مودابو ولکن یهرشفا ییتعتفب ۳ کبخ

 ال دزاپو تس دو ضخیم ۲ عنقلاپ طبخ

 هوش ۵

 ۱ نیو ار ك رزب ان يسر اق

 زوسکمآ اب (ف) لاکبخ
 خاروس هتنام دوب هناشن

 یتفز هر هه ریایو تسد عتفلاب (ع) لبخ
 و نف ورع طمتیمو رعبرد نلتفتسم هبلک زااتو بس

 یتنسا وخ تبراعو رد اد ضرق و ندرکرو دو یتشا دز اب

 هدرگط شو اب یتشا د رب رد هچنارب دنه د هچن هه ابز و

 و هنا وی ه .ینعنقباو. اضعا داسف و يه ابت و دن اپ

 ۷۵ ز يناثپ

 عزت و تسیخرمو روتس میاوق ی دش هابت و یگنا ید
 ِ  : تعایج یبشیضب و لیتتمو یاداد

 راک توپهایت فر نیناسبلالیخ
 ۱ ,دنیوگ نایب فقشهو هقشع
 او یتخو در نهم نت اجعتفلاپ عر ۳



 کا ۳۳۸
 هلثمس ( فر رورغنادکاخ
 ردر# نادکاجخ لثم (بف) رک نادکاج

 تشذگهک

 هلثم (بف) دنمک سن اهکاخ

 مبقم يفعپب (فبر ر هکاخ

 .نالهاج و نارفاکینعی (بف) هلبل ذ کاخ

 و میسو رز ينعي .( ف ) نینتر کاخ
 يمد"۲و یشلکخ

 ( فر هبوراک اخ

 هنک بوراج ینعی ( ف) هدنراک اخ
 ید ول "۲ کاحخو يل اخ ی ةدعی ( فر يراسک اخ

 يلث و رفو
 یجسز هگدلاپ يزات سفاک مفب (ف) شکاح

 داف راویه ن هناشف | مخت زا دعب ناب

 نان ز هل يتخرس لاجخ (ف) فاش کاخ

 دنشک هوخ « راسحخر مپ

 یکی يزجاع یتعب (  ف) وش کاخ
 هزیر هشومن کاحخ ما دن" 8نفر |( لا

 هنر وآ رب مجسو زر و

 حرص شاود "(ع) یشکاخ
 تسارت مرگ آ تیعبط دشاب هزیو

 شب بلاقو رشي ( فر) بیفیعض کاخ
 ندمغهرک  (بق) فلطم کاخ

 مس نادک یدرک (بق) تلاش کاخ
 هورالاب نایاب
 ناذچلآ و تسیز اب يع ون (بق,) :تکنن اتاق
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 امذد دارم

 تیاغب نریم

 زابچ

 ناب نآآ رد يزبچ و هننک هدوت ار کاحو ددنای

 دش اب ءد رب وا دی" دی هپ هکره شخب او

 يم دآ بلاق ینفعی ( ف) باو کاخ

 کاعو ناراوخ و نایم 7 (ف) نایکاخ

 نآ راس

 لاخزانآتقبقح هکنا ( فر دارن يکاح

 ماتخ

 « هم 7 زین عضاوت یثکیب ود وب

 يکشل ملع وي هم ناشنورهامردارب (ع) لاخ
 يع وذو کز ان هماجو فقر هو نار اب يم ربا وه ایسرنرفشو
 سا و ,ل د (فعض و د مینا وج وه هرز ا تسیا دماج

 تسیهایک و يزيچ مز الم و بحاص و هب رفرفنث و

 هک دی ورسپ مان زین و هنشاب ناد واج (ع بلاح

 ید ر هب مانزینو تشاد لوس ر ترضعب تبارق

 برلتفزا هکبلاخ (بی) یفرکنش لاخ
 خررب ینوحخ گبناو
 يزيچب هنخمم ابن وءداس وکاپ ( ع) صلاخ

 هنتفنل اهر ن خو هتخپ کینو بط ر ( ع) علاخ

 دنه د هک یلاهب يوش زا

 هش اپ هدانقا

 شک ب "۲ و » هنامسپ

 نوقسو میخ يب و فال, ایسبدرم (ع) هفلاخ

 هاکخ یخ و «یببحخ

 « هننی رف7 وراک دیرف۲ (ع) فلاخ

 هشای رامم ویقم مالاب ( ع) مل اخ

 دناد هایسو ربطس ان يور ينعب ( ع ) نانلاخ

 س اخشخ و ناعی ر مطن ينعب ءاک مخت و

 رب فورعم واو و مویضم مالاب ( ع) ول انح

 هنن ا وخ لاخ يرز اتب ۲ ينآ و دنب وکار ر دام رد

 هنماتز رب یانرش و

 شا زا تسبعون ( ف) يب يب هلاخ

 نوج ار هاموو راهت ( ف ) رب»ا يل اخ

 دنی ول هوب « ر انتس ما يل اد

 ۱۳ فر ناخ سیلاخ

 امر هک خرسشلن ر هدیچپ مه رد تسا تح ر ۵ عتهپ

 ۱ دن يه

 تسیا وه مان ( ف ر ك ایم اخ

 هتسشنو رفوط نیم ۲۵ رم (ع) بم اب



 نایز زیئو یهیرج
 فتبوُک ار کید ییجعا ياد اب ( فا ناغر اخ

 هدنمان لج ره,يرز انب و هفن اوخ نازاق یا رفب ارذ7۲ و

 هدیه نانابان (ع) نزاعخ
 هنناب نزرهاوخ (ع) هنزاخ
 رلوبد هتجب ه درگبیحو هترش لک (ف) هزاخ
 هربغ و

 ودشاب ظرقموا تبطم هک يسك" ( ب) شاخ

 تی و

 ۵ 9: ز و
 کاشاخ
 هش اپ هتخم | مب کاخ

 نادش نوگرگدو نا رد و ياجٍي

 درو کتنکينت و ر قو هنفتخ ورخ (ع) هعشاخ

 أحخ و بد ول ۲

 ور بش رتش (ع) شاخ

 هدیسز فدهب هک يريت و نانس (ع) فشاخب

 هک هان هزی رم یتقی ف ورعم ( ف

 ه دننک ينتورفذ و ه دنس رثو ه دنم ۲ ()غ)

 هنق رک مارک و با رحخ , ه هشت

 هتخيم۲ کاخ هاکو برچ هزیر (هی) كکشاخ
 هرم" لاخ هادک (ع)۰ هشاحب

 مع یض (عر صاخ

 خرس ناوعتسا هک من غیم یققت عم بصاخ

 مد
 در

۹ 

 هشاب يزيچ صوصخم هک يزيچ (ع) هنصاخ
 مدرم هاک يپن ینعیب )ِع) 5 رص اب

 و
 (ع) عضاخ

 هننک یر اند ز هقفخ هکينز و هدنرب ورف ۱ اوت

 يرهت مانو یاب ییوفت ای اذ مسکی ۹ یاخ
 تعخس هکب درم دی هشنلا و عتفلاب و ناساخ زا

 راد هی زدخو ع اش دا برقم )ع)

 « ثننک ينت ورق

 ۴۳۷ کاخ
 2 یش اب عدنس رث

 خیل زوم ننه دیک 6 ادورف -(ع) صفا

 > هتنک فاح و ا دعکملاد وا تشا یسان و مق

 ملاع هر انک و هذنیج و هدنزرل (ع) فناخ

 بنرتم رشد نبی نیقناح
 هیدن ادم اشوان یک 3 یدیاخ
 زجن رجغ خرم هات ول ياه رپ و تتشاب تحرد هغنق
 نان هایم ناکرتناهاشداپ ( ع) ناقاخ

 نرم

 دنی وکار دتلد هل ومو: تفروعم (ع) اکاح

 ۳ بلاقو وا وخ و .عبطمو

 دو هک هماجورحاس ( ف) زادنا کاخ

 ار ی هنش نابزب هک هشاب ناقل نت لاثماو هنانم اش

 هیون رلاپج

 هصاق/نب ينعي  (ف) تسواهاب کاخ
 تسوا عیلطهو

 ( فو, هتلی تک ات

 (رصخ ۶ لاو عت
 2 هثنس ریپ و 7 کاخ رد ارد زبچ هک نا دروحخ

 دلم

 دتیوت لانج خر اتینکمل اب ماکو
 ور ز هتخيپ لاخهکن7 (.بف) پال اخ

 هنر" رب میس

 دنک هر اون دوخب اهنفرح و تخس ياهراک

 رظ بلاق زا هیانک ( ف) كکبرات کاخ

 بلطم ل وصح يارب هکیسک ( فر

 تک
 هدرج اببلاق و بل اطا 7( ق) هعرج کاخ

 ينعي فرقوم فاحب . (ف ) نادکاخ

 هنزاهنا هتفور هناخک اجن] و ایند

 شوپ کاخ يفعب ( تف»)

 این هارم .(ف). ریه نادکاخ



 وانخ ۳۳۹

 يسر اف مهجو یینصاقب 6تن بوج هناح

 : دنا و یتشک نااحب حالم هک يبوچت

 ظنا یتعوت6ف) ن هرک نشو رهناخ
 ی دق

 بانق "۲ ينغي (۶) . رز هناغخ

 اینه و هناخخ . (ف) ریر لیس هن اح
 تشاب .( اف ) ۰ یهاش هناخ

 تجششر ابقعاب امند ( ف ) .ر دشش هن ام

 دسا جرب گر ریش هن اتخ

 يقتشوم زآ تسیاوذ ) ت] اهنع هد اح

 ساوساو باعصا (ف» لوغ هناخب

 یبقع هناحخ ینعب (ف) اد رف هناخب

 امند كرات ينعي ( ف ) شور هناخ

 ان و نآزاب کاپ (ف) ناشورف هن اب

 ی اذلخ

 درن یز اب تفه ز"

 میار وار و صوت هر (. بت اه

 تسا كرزب کولنم بقل هک دناخب ب وستم رنلاروام

 ۱ و ی سرا بر

 ترشم هد ز "رب حوتفم و او اب ( بفا) رواخ

 یش اب برغمو

 يرونا میلح هاوم یقیالو مان ((ف) ناز واخ
 « ۵7 ر واخينعهب و تسا

 مواخو دنوا هخ يتعي (فا يادخر واخ
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 قتث اب رواخب بوسنم هکن7 (ف ) يرواخ

 دط وقنم نیشب مویضم وا و اب ( ف) شو اخ

 دن اب ير اب هدز

 ازسانوصقان و نولتمو هدعبی رف (ع) عواخ

 هتمانا ر هچروم مویضمو اواب (ع) لواخ

 منبو هاجنپ و دص شش ( فر 1 نونواد .

 امد

 گوج اههفطز لوتقم لرای(انق) و و ات
 نآدب ار يتشل ناناپ یقشک هک يبوچ هننام دشاپ

 هزاح فقس هنتسب یآرس مب پور اج هکيبوچو دن ارب

 هنر انسزمل اب نا هیار

 . یلاشوءعداقفا .( ع) هبواخ

 و ندیی اب رما و« دنیا ينعب ( ع) ياح

 ه دنیاحخ س اقنیرپ

 هه شن ینتمک رب یبو کیم اف جز بیات

 هتک شیر نا دنهب ينعب (ف) هیاخ

 هننک یشکرس یفعی ( فر ماکب دیاخ

 دماج و ندرت مرن نا دندب (ف) ندنیاخ

( 

 یببس نوکسو يظح يابرسکي. ِ] تکسیاخ

 دتف"نابزب هک نآرلنه7 هنلآ تسیاب نز وب هلیم

 هتچجب ایه اپس هک هروح کنپو دنم ان هر ته
 راوتسا

 هنر اد هاکننآ ندهبنک و روقس لعن ند رک

 هدنس رتینعی (ع) فیاخ

 نازک (ء) لباح
 هد و هریغو هضبیو خرم من : (ع) هیامخ

 رب كل

 نیو ام دنمک اخ ینعی (ف) زیر هیاحخ

 بآتتاینج (ف) رز هی اح
 ۱ رز

 ورسمکرر ز ابم مان و
 ازایعون ( بف ) هر

 هش ابیمرتشیب دنقریسر د یی ا دوی هاو ه ابیب

 وروسکم ييجعفائاب (ف) 23 ین ماش

نعب هیش تسیر و ذاج مان ف رعم ياب
 دزاد توپک

 قرمهضیی ينعب (ف ) عرم هیاحخ

 رز جو قلاب (2) ۰ بیج
 يزيرلو دا د بیرفرسکل

 نام

 بل اش هک ر ون

 و هش هخلپ

 اب و بسا داتسی او ه اکو ها

رمو ند رک يرراکمو يرت هابح ینعی ندوید
 هدنزپ مک د



 نراخ

 و دف هم (ع) رماخ
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 رک قوم تس یوق (ب) 9

 تب ينکه )ِعر نوت

 نایمرغ الدرم ( ع) صماخ
 ش رق یم مش ( ع) طم اخ
 هد ام راتفگ ( ع) "ِِ

 ی 3 ن مش رب يفعب ينعب ( ف ) يراهيب ۲ م اخ

 يسلار وا هر وب و لم.اخ
 نکن دای و هسانشنت

 هش ای رطقم با رث

 هات ورت خاش و ملق ( ع) هماخ

 اعش ط وطح ينعي ( فر) ییرز هماخ
 بپ ان"
 بلق اییآ ر یبس هکسم اخ ينعيب 0 یماخ

 هنی ای درک

 دنه و دنوس ارن برع (ف) زایماخ
 نیو يداايج

 ناکد بحاصو ناکدو ارس ناوراک (ع) ناخ

 دنیوگ زین او

 يوكن میجو فوقوم نونای (بف) جناخ

 ار زوج هتنک يز اب زوج ناک دوک نوچ هل دنناب يکچ

 هحن اخ هنااخ ضوح و دروخ هیشچ (  بق]) اب ۳ کد » 

 دنیوگ ۱م کچوک
 هتیوُلآر ییچ ناهاش هاب (ف) ناناخناخ
 دنیوگارارس ناوراک () .کرخ ناخ
 هنمان زمن ناخارنآ و

 نا
 راک وایت هب )ِع) عناخ

 موتفم یبغ و فوقوم رول اب (ع) هرقناخ

 سو

 ,يناتسيات "هناخ

 دلنم (ع) ورغناخ
 را دننکرب ار دوخ یتیب هلنآ (ع) ؛یناخ
 ییکت

 جا نیاوک (لو), .صناخ
 قوت تیاقب هوک هر د و

 تا مرا هات

 ناتسکرت هاب افوهت میس ناه شدم 4
 ناتسک رت زا یقیالو مان 9

 اظدم ۱ ) هکناخ یق وصو ناشیويد د و ه ات داهع ( تر ق
 0 9 با

 ۱م نو دن

 هناخلیحخ ينعي ( ف)

 تکبر اب هچوک هند و«

 9 و ر اجف یز عیب قعرتم 9 3

 هروج و نازجم جرب (ف) هابهناخ

 رز
 د ابب هناخر ایقو تایارخ رد

 ار دوخ نام

 « دتنک بار ینعی (ف) زادنارب هناخ
 یک بارخ ار هناخ و هناخ
 دن اس هناحخ یس اب" ایپ ( بقر) زاهرپهناخ

 ۳ ياپ عثغب ( تر تشیپ هناخ
 ربق وا رقق

 هن اخ ه یازیم جد ( تر وزارت هناخ
 تسا هرشز



 راک مر

 ياهر اح دک ي مون اج مان (بق) ۳" | نر ار اعش

 اه ماحنوآ يوسب دنک دصق هک ره هراد تشپ رب فلبا

 دزا هناریت وچ

 عیجواخینعیبو مزیه (ف) هنخو هناراجخ
 هک
 تخسكنس .( ف ) یاراخ

 یتیبق تسیا هماج (ف) ییبانع ياراخ
 تسوا عضاو هک تسی درم م ان و باتعب بوسنم و ططخم

 ,عکرس هکیر احخ ينعي ( ف) « دیچربر ادب

 هوش درگو
 راخزا هچنا فزقوم ياراب.(ف) تسبپر اخ

 ي.ارب هنرب دورف تشکو غاب درگرپ د مکاتب بوج و

 یآ تلفاحم

 یسراق ياباب (فر) تشپراخ»

 تشذگر اهن ا ر اخر ههک«دنزخ تسی ر ون اج»

 هدنور نورجبو نوربب (ع) جد اخح
 يبو دوشرتمدوخ سفن هب هکنا (ع) .یجراخ

 دلل | مرک بلاطبیا با يلع یارکنم هکنانچتلاصا
 هناهجو

 یاب 2 يسر اق میجب» ( بر) نیچراخ

 هلثم ( ف ) هنیچراخ

 تسپهایٌ مان :فوخراخ

 نادیدک ینهتر ات (بف) :شوکو ر دراخ
 دنینک هاچ زا ول ۵
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 ریل هیانک ,( ی. .:)یتیسکش زاررپ دز اج
 ی درک تظفاصحم

 راخ يفعيب (ف) بسامرخ ابر اکز ورراخ
 را ر يیامقم و تسا یر نت وه
 تسآ

 مادنا میر يتعي .( ف) ژراخ

 .تسام رح ابراگ 3
 لثم

 لرد رف زل

 نا

 یرتشمو بانف "زا هی انک (هبق) مد ر ادب

 داب ارنآ هک تسیهامگ مان ( بف ) هتییسراخ

 ۱ تب دتیوق زمذاد رمآ

 ۳: )ع) یراثخ

 :دیسر فدهيدک يريت و نانس ( ع) فراخ
 ه اپ

 س راف رعب هر انک مد تسیزیچ ( ع) هکر اخ

 دوش

 فاکو فوفوم ياراب ( بت ) شکر اخب

 ینعبو هاناوخ شومج يز اتيهک هز وم رس مویضم

 ۳۹ لوتم تخرد راخ ) ف-) ندلبعمر اب.

 هنیوُن لویب در۲

  یدرکاقجینعی (ف) نهار اخب
 ینامرفیپ و هننئافج ينعم 9 دنرتراخ

 دتیاین
 هشت دنا ر اش لب (تف)ط يرراجت

 هشزا رق هنییک يشآ مان ( فر یتيراخ
 تساه سآ

 راخول ماویهد رگرب هچنا (ف) تسیر اخ
 هنن نآزجو

 8 ( ب) دنک يز اخ

 ةعیراخ كتس هماجو ندب کرچ ( ع۱ زاخب

 ۳ ۲ شیدا هتک ید ناب نیک ایم

 دوب يومت اپ

 مانو سم زاو۲ و سلم (ف) زابزاخ

 هیرف و دوشبم ا دیپ قلح رد هکیدرد و تسا یه ایت

 ها میگو ندبننک نایز عتفلاب (  فر هت زا
 تخرد زا هنت رپ ياخاش رینو یهش کالهو ,ردش



 نارپن هلیح و يلانوتو توق عنفلاب (ع) لیح

 و دونن عیج ي هاو نایم رد هکيم۲ و شفای توقو

 لر زب ح دق و

 ره
 هوشب درک حاکف :(بفر) نرانزژ هلیح

 هسق الط ز

 هلبح

 ز! نعو

 بدیم ونو يك اله حتفپ و تقورسکی (ع) نیح

 ۱ مالنه ی دش لیدزن و

 ناگء هندوب ه هنز یتعتفب (ع) ناوبح

 يناگ دنز و دش هدنز عنفلاب (ع) و ویح
 اجوم فقیز

 تست دد سم دا هک تک ۳ دل هوم نووو ستم

 اتخلا تاب

 دید هلیآ نی رس يوم ینعب پمالارعش ,(ع) , جخ
 دن اب دصشش لپج باسحی و

 هی مهارف اجن ار دفیسکي اب ۲ هک ( ف) اخ

 دهنناوخ مه یلراپ ارن"7۲ و

 « هنلفا سپز اب (عر) بل اه

 نان بحاص (ع) رب اخ

 و باشو ه و دل رسورد هل مخ (ع) هیباخ

 هنک نآ زج

 زا وملغ ينعيب (عر ات اج

 ی رتفلنااق عتفب ره دننک متخا (ع) مناخ
 معلص و هللا يلص ربيغبب زا هی انکو 7 زج و

 ناییلسرتم نیرتشلناینعی (ف) میخ مت اخ
 م السل ! هبلع

 دهاشناهد ( فا ناشت لیبس مک

 ف وشعم و

 هلثم . ( فر اب وک مت اخ

 فوشعم نهد زا هی انک و

 تاواصللدیلع ر رس ۲ (ع) و
 فی 5 ٩

 ۴ بو راک

 يزمچزج» ینعی نایاپآ (ع) هبناخ

 وتاب هکو بیجث و تی رش ینز ( ع) یوتاخ

 بانق7۲ ینعی اف ر) نارج نوتاخ

 < یه ز و سپش

 میظعم هبنک ینعی (ع) برع نوتاخ
 رولنا بارش يتعي (ع)

 باتق7 (  ف)
 ثنع یوتاخ

 کلن نوتناخ

 لا هتک ينعب (ع) تان اک نوناخ

 نام و حیصو باتف7 ينعي (ع) ایغی نوتاخ
 هشاب ۳ لوادراد یتعمود ( فر جاخ

 ياهمو زا يزور ثسا یسیع تروصيسر اف میجبو
 نا موش جاخ ان" و هننک یتشج و هنب و

 دنیوژ

 له اکو تشسو آريح متفلاب (ء) ره اخ

 * هک رد لیمو

 لقان و یفتمو هدقید (ع) ع هاخ
 مدخز.مضل اب ما دخوراکتتم دخ ( ع) م هاخ

 ۱ نا جت

 لحز يتعي ( بر رپ مد اد

 نازا ا,ماوید و فقسهک بو ماج ( فا) .هاخ
 ام يتشک هک هچذک و هتسم تسا,جاشو دنناشف ا درد

 هننک لاپعنس ازین ب وچ فلطم ینعیب و .دننا رب نآ دب

 نیر اخبرما وءدنراخو فررعم (ف) راخ

 * امو باتف7 ينعيبو هیبقيگوز ان یفعیب نه رف مد و

 :ياه هماجزا يسنجو تخس كنس (ف) اراخ

 تسب درم مانو ییشب رب"

 ۱ (بقا) نت ا اخ

 .دشاپ ماخ زا يمنج مان (بف) رفش ار اخ

 :هنلاوچ ماین تیغربارن" رتش هک



 [س#
 ز اکهبو تسم ًاعرناو یقجلت

 ناعبر وهقردخو شان همانج عنفل اب ( ع) هتک وح

 ۱ هقی وذ جور دام امن[ فک يهوک

 درگ درفاو ياناوتو الان صتعل اب (ع )۰ لوجن

ک ندشهلاشکی و یتشآرپ لاح ز او ي زيج
 ۳۳ / اهجو کدو

 هدامرفش یحشنشسپ مضل ابو یتشاد زابو ی دنکقاب

 نیتجنقب و ياجبي اجزا نتفو یناف جتف ولو ا نسکذو

 ۱ ندش لوحا

 هللاب الا توقالو لوجال عتخلاپ " (ع) هفل وتح

 ی

 هلاسکب ينتب (ع) ییلوح

 يزبچ درو يزيچ د رکاد رگعتفل اب (هینو موعُ

 نلواٌ موچسو مکی حتقبورفشو کر زب همرو خرم نتشک

 خرم دید رلیزیچ د رگ حتفل اپ (ع) ناموح

 :یآ رمقو

 زاهسیو ءایس رياورججرهلوعتقب " (ع) لسوح

 مانو تسیا عضوم و دهن اب هنشاد ب۲ هکی لیسو نار اب

 تس ا يفزپ

 هک رزيماز ماک عتقلاب (ع) دم وحب

 يدتج ره

 یتس با وج مود رسلو م نر (ِع) رد وح

 مت

 هلیبق مانو ه هنز ِ) نخ

 یتقر ویف دف و ندنک :حیجو يك دنرو نون م ااهناو

 هما و مت نا هبانکو

 ی راوبیاماب؛ینشاد مرشوم رشعتغلاب (ع) ایح

 چ رف و لاس يخ ارقو دن ه هنز 2

 یر ۲ زج و ه دام منش نا ده ز

 نیل ناب تسا تاتج هک یلاودرسلل اپ (ِع)

 تساه ۵ وب هساوح لصا زر د دننک را وتسا

 (یتیمیادک ين تن وریاویربکل اه .:(ع,)+:.:لایج

 يهاامینعب توح حیجرسکل اب , («ع), ۰نز انبفح

۵ ۰۰ 

 مو اطم | رب هک تسب هیلک عتقل اب (عر) ثتبح

 ابن". و اجزه ینعیب هناه ذ رک شف و

 که تقلب ۰ (ع)..اینایح
 نزو 1 ۳ 7۳9 بخت ( ع) . دیح

 ۶ بد ریش اب « هن ز دیجح

 0 0 تسا مماتر هرم يلعم 3مج و

 نادشد هنامر ندحش هتک عذعل ۳ ) ح ۱ )3

 د,مربما بقل ۱ رارکر دیح

 اش تو اف و

 (ع) رارهح
 رس حقفلاب (ع) ن رب

 و و او )ع) جم

 سر اغب شا يه د و ر وب اشون دب تسی | هلجم و هکبم

 9 نامرح

 « نام ورف و هنشک

 تکیادزن ي

 هنگ رس یمعيب زدن و

 یدنار هتسف۲ و نونار تخسعتفلاب (ع) ریح

 نانموزهچ ره در انکد روسکم رای دی فشنل و عنغل ابو

 نوکس و هلیپم راح حنقب واندنک (ع)  ن ویرنبح

 یزردپ یفعیب ياب مضو هدیجعم ياز عافو هبن انصت اب

 9« رس نیم ۳ر۸ه صنف اب( خوب مزیت
 هننک رود نآ زا ی اوضنساو هنش مسب وری و یغن و

 هارزا دف وسکی و یتسب رب حنقلاب ( ع) ۰ .ضربح

 زاهن يب و نز نهم" نوخ جنفل اب ( ع) ضریح

 نداقفا و نایک هززاءآ ون ونوس یی ضنخیو ناز دف

 ند مت لطاب وه اچ ب۲ ن هلن مکو ز اهن مت شیب رهت

 1 ی يما فح

 روننا يم ينعب ( بر زر سورع صبح

 نفرت مد ینعیب (ع) طیح

 اه راوید مسکی (ع) ناطیح

 ندم7هورف و ینف مگ د رک عنفل اب ۳۵ )۶ تب

 مز الو سل رب يزيچ ندشیجا و و یفق کر ارق و

 ي ماکب يسک ن همت



 زوح
 ین دیلاو عتفلاب (ع) ابوحب

 يريخوزا هندک يدرموهانگ مضلاب ( ع) هبوح
 یشدور دو هو دناو) اح فیعض لایع ور هذو هی"

 و خرس ندیربو هد رث عتقلاب ۰( ع) توجب

 دک نایسآ جورب رد تسیجرب مان مشلایو يزيچ درک
 له ا دی7۲ ارد باتف "۲ نوچ دراد يهام ترموص

 ۳ هنیوک تیچ ار هام نآ۲ دنه

 ب (ق) نود ر رک توحب

 نا یسآ جو رهزآ کت مانویه اممضلاب (ع) هنوحت

 لزرپ هص لک دیفس لگو خرس يلکن حنغب

 توح جرب ينکي

 مییبروع
 يعضومو خارف يولد بکوت نزوبن (ع) بحوحب
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 با روتشرب شنسج رب یمقیضب (ع) لهوح

 یتشکرب دمع زا و یتسشن

 دمو یتشلر اب حقلاب (ع) روج
 اس.

 ندرنز ابو ن

 لاله مضلابو يزيچوگت و رعقو ی لمق نارمحور

 ندش هبفس یبتصتفب و یایشچ هایسو دیبسو یراصقن و.

 تساوه7 مچ هکن اقچ مشچ ندوب ءایس تخسو يزيچ

 وا يديفس هکینز نا روحو هنشک هلس يالاپ هکیتسوپو

 مشچ هد اشک و هوپ دبغس تخاس-

 تسویو دیبس.یممز عتفلاب ( ع) | روح

 غیت ينعي ( عر) اس نابزروحب

 روجهلپپم یسعرسلواح مضب (ع) نیعزوحب

 تشپزرودم مو
 تیانکرد هکدشاب يفرحهكن اصتقب ( عر) روح

 هیامننزوز هو

 منو ندزک عیجوا و زگیوز انک حتقل اب (ع) زوج
 بس او رتش ندفاو

 تابناک (۶ ۳ نیرو
 تکلپم ایمو هبحان عتفلاب (ع) « زوح

 زاجح يد اوونز ما هنأو تعییطوب

 ر
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 سرچ ۳
 نامم رد وأو- نوکسبو عقل اب )(ِع  لب وج

 نآ اما ورتش وو اکو دنپس و یتفنک يا رس
 ۳ ندمتر د دبص درک درک عتغلاب )ع) شوح

 راچ ملل ابو اوروتس یدرویآ در بابو هیبآ ها مادب
 رث لین يزهچو یشح و ياب

 يهت ور وتس تسهرس هنوبپ عقفل اب ( ع) بش وح
 یاگهچیو هابور و شوک خو هدررک سامآود هم7 رب داک
 تسیديم مانو

 ابم ندرکیکینو نتشود عتفلای ( ع) صوح

 هو هبن کینمفلابو زیچود ندروآ مه ارث وزهچو ۵

 لدو عرم هنایش و غرمنادههیچ ( ع) هلصوحب

 یهو وکت

 ناننالود ( ع)

 ياربهگءاتوک گاخموءاچ عافلاب ( ع) صضوح
 هنشاب ه دی دنک ندانسیا ب۲

 نایس7 زاهیانک (ش) با ضوحب
 نام ن ارد هکیضوح ي دعب (ف) ام رث بضوح

 هننل وشو تسش

 شاطو)دروخ ضوحز] هدافن یعر اتدصوجح. د

 کرزب
 توح چرب زا ویانک (ص) يییهانمضوحت

 هاگن و هزقنر ویز زايعونیتغلاپ ( ع) ذط وح

 ن دروآ درو شاد

 نضیاح لنز هکيمرجراز !ختفلاب. (ع) ف مدح

 ویخزسو .عایجزا زجاع درم (ع) لنوح

 یدیلامو هناخ تفور متفلاب (ع) فوح

 رایسپ هورذ و یترت هردو - ندرک ر اویهو اضعا

 : همذ سو رکذ رس درک اد مشلاب و

 هه شی یا (ع) هل وح



 وج 1

 حت

 و "هزوبخ هتنام م هما اپ ۳2 اطدح

 لهجوبا هزوب رخ ا ,کآ دوبج)ت تب اغب هک تسیزمج و

 هنیوک

 یبدمد ,دوب تسا م یبنعنقی (ع) اهر

 نا ه دننک لیمو نان ایلسم مل اب جا

 فاعی

 راو مشخ رسکپ و هتیک یبتعتفب (ع) فنح

 .(ع) کنج
 شتاب رد و نذر روقس یهدر د يس رو نآ غجو ام رحخ

 و جن ز ریز و عرم راقتم و ماک یینعنقب را وئسا و

 يش ابیس

 لیث و ویشوخ تسیوراد حتفلاب ( ع]) طونح

 ن دیلام کدوک ماکب عقل اب

 ناکندرم يارب یویشوح

 میرم ردام یود هی یشنلاو عتفل اپ )عر هنح

 نبز ينعيب و هج وزويگن اوی ه رسکلایو م السل | اپبلع
 وقعب لیامو یید رد تسار .( ع) کبنح

 دش اب م السلا هبلع مهف اربا تلم رب هکنا و نارب تب اث

 خوفقم یون هب هشنلا و ییتعذقب (ع) فینح

 مان و دوب لیلا برض يقيحا ر د.هک تسیدرم مان

 هنپک هزوم و هنگ یمتسوپ و و اتوکد رم و تسا يهوک

 مکش كکرزب در و

 هنزرفرب هک ينز یونسکو حتفلاب (ع) هینح
 فا هنک يناب رب م دشاب هتش ذد رهوش

 هنگ ز او نیا

 عتفلاب (ع) وج مدنک و اپل ۶ ابسو راه ایس
 نان ۳

 بو

 دوب ه دم" رب وا بچ يواپ

 ناٌک هدننک مح مهج دیدشت هب 0 اوح

ِِ 
 کیکزا تسیعون (ع) لجاوح

 فورعم هثد اح حج ( ع)

 ينعي --ِ و
 مس مود تد اوح

 تو اوح

 اتپب (ع) تفح تداوح

 نداد بآوج و رب ور رسکلاپ یر | وح

 لامریش هیهشتلاو عنفب (ع) هراوح

 هدن بکر بو شهاوخ عتفلای (ع) يراوح
 هرم ابو باوجرد

 نانز هیهشنلاو عتفلاب (ع) .تایراوح

 * هنهد يرايو تس وپ دیس ور ذاکو تر دیپس

 ناتدنی ایردیبس دیدهشن هب ( ع) ساوح

 دکن7 بس  فیفخت وواو هی هشت هیو « هذب ای ر دو

خاروسار هب راورم
 نی وج ينعيب و هنک

سیخلاساوح
 مشو مصب و حیس یفعی )ع) 

 شیلو تو ذو

 نامداخ تپجدکنا هینناح عبج (ع) ييشاوح

 هشاب «مانک و هش وک مد

 راوخ راپسب هیفس كنرو هیاهن راکشو هراد

 اميسينعي تف7 حب (ع) ضرالا صاوح
 هدنزک روتسو عنلمو هابو جنب و

 ۷ رناوجح

 نانسب ینعی . ( ع) ِ_ِ
 هکن انچ | هلاو

 ده

 صضیاح نانز حتفلاب ,( )۰. ضیا وح

 هان مضلاب (ع) بوح



 رح

 لب هامو راپ درب راهست دل اب ۱۳ ۱ لوح
 هکینارتشو اب هوهمضل ابوذ وکن اوقو اب نایب هکیر وتسو"

 وسکلا عنقل اب لپح شن دح حاو هتناپ جدره |نآرپ

 راب مل ابو نر اب ر وقس عتغل اپ () هل وپح

 دنبذروقس رب هکی
 میم دی هشت هب و مدرکرهز مشلاب (ع) هبح
 يشاجس و تحع يمرگ

 -__ك 3 ّس
 هی هشنلا عم میم حدف و اه می (عر یبح

 مشچ و اصاو تابقرآ يامرتميم نوکسو احعققب و بت

 ماد غرمو یزنک تا 5 هکیچنا ر سل اد اپ و ندشمرگو درم

 (عر

 هیشچ عوتفم رایو مود مسک و کی حاقبو یاعو كت
 م رگ بآ

 يد رم مانو هدوتس (ع) دبیپح
 مرچ لاودو سی ز و لاود حتفل اب (ع)

 کشت و رسکل اب و دن وو :تیجمس

 ایم پد

 هلبنق | ۳ حذف و سه ۵ 5

 لشهاجو يماقو

 درلا يمض م هشیاع يب يب بل ممضلاپ (ع) | ریپح

 تسا اینع

 راوتسا تعسوان اد و کریز فلفل اب (ِعر زر

 ن درک مرن زاوآ عتفلاپ ( ع) سبییح

 مرن زا 7 و
 يکدوکبرافککلم زاهکیکدوصتفلاب (ع) لبیح

 کشخ هایلو هنشاب هدرو"۲ مالسا کلم,د هتشادرب
 5 هن | وحخ رسپو ماضو

 دنواشیرخو ناقسب اتو مرُکبآ عتقل اب )ع) مجیح

 قیر اضقونآ هند نوح و تسو ۵ و مرد نارانو 1

 تش فدک هتوپح لقم )(ع) هبپ>

 ناینجزا تسیا هلبیق مان رسکلاب (ع) نحا
 9 نر

 نا 7 لب زا تسا يتخرد رسکلاب (ع) ر

 و يزپچ زا نتشاد ياعو كنن

 ۳۳ طقح .
 زین شیر ورس باضخ نآدبو خفن لئر ار ایو تسه

 هنپوگ يدنم ش دته دننک
 .هشدهاوخ روکذم هکدرجتح عیج  (ع) رچ انح
 عتفلابو یلاعت يادح مانزا يكي (ع) نانح
 رتشو تییهو ر اقوو تکریو رثینابرپهو ند وشخب

 تنور ر 7و« هنیاضکبونهی هشتو عتعلاب ور زارد

 ! راکش"[ و ادیب دارو يزيچ

 و درک فالخار هنّتوس رسکلاپ (ع) ثنح
 تعاطو تبصعم ر هان زین

 جمح

 5 دمجنسو دون تعرسو نتخاسناپنیو ندرکیکاسوار

 يزمچره هن ایم لدو ي زبچ لصا رسکل اب وار سی ۳۹۹

 ءاگ لگو ولک يان عتفلاب _ (ع) و رجذح
 و تشاد زابو ندرل رود جتفلاب . (ع) رجذح

 سر نتسپ و رتش ن دن اشنو نا۵همآ مد زیچود ن ایم رد
 ودوش هدرکوا تشپ محخز ج الع اترا نایمو ياپودمد

 و بتاچو مانکو لی د زن ناشی وخو لصا رسکلاو مغب

 هوشیمءدو م رد هکتسی مایبب و ی دیرب ولکیتعتغب

 ولگ يانمضب (ع) زروجنح
وک ذم هک تسیوی د مان (ِع) فوت دنح

 هشاوح م

 باب ره هک تسیهایک مان ( ع) اقوق دنج
 9 هحش هه اردن ر وکخم لا

 زجو تان وک نذزل نایوب حتقلاپ (ع) تنعج

 هنتخپ اتیتشاذن مرگ ۳ نت نآ يا ابو يکاغميد

 تسیرهق مانزینو ی درک بار شه ب۲ کدن او هوش

 لبح ناز ادعب کت و دکب پضا ندمناودو ندرازمیم و

 يم ؟یتعوسو کتک قرعاک باند ینحا دناترپ

 هی هم کی زن تسیش د یینعتقب و ام رذاسم باند

 لب هفرغتم

 و نآادش خرسو 2 ِِ (ع) طنح
 تن مو ک وهم ی ی ک یپپمس م مبزسایو ام می دا ید



 یضعب مک مر [ِ

 رس

 رشچ عنقلاپ , ( ع) هنیح
 شد و هیافا نآ دنم تلع

 ننسبرگنیب و یشیت ای مچ حذفل ای( ع  ی

 درروخ ي زجج

 هایس تخس تسب راخ ود ریکی ( ع) مسیح

 اس یو ۶ دن انس و دوس حقل اپ هپح

 شی اتتسو

 نسل 2 ادیعلا (رع) هللاهبح

 و (6) رب
 تنم کم .تسوب و یشتسا 245 لاو د تب اد

 يناذ عقف و وا مضب و ار هنفسوک ن هیناد رگ زا

 تحت
 .مضلاب و نر عرس نو عنفلاب ( عر

 اپنع هللا يضر هشبلاع یمنم ویلا میم | بقل

 تسا يع يم مانواو خرس مشلابا ( عر) . هناریح
 لمر علعز | لکش مه د مانو

 هالم (عر) هری
 نابز و ی دن هرم زبت فا (ع) ریح

 هچ زمج یدرکزيت و نآز جو های و بارشو ندیز زر

 ندجش ر ًاوئس و

 ندیچ لزيت همت عتفلاب ( ع) ترابح

 ند وب مکعم و تخس یبتعنقب ( ع) سیح

 كتج ر د ی درب رول ۵ و سد رد

 وار یمک ید روآ مشخب حتفب (ع) شیح

 اه (یدش کیر اب یتختفبو ی هرک مش
 عتقلاب و تسیرهش مان رسکلاب (ع) ارصیح

 وارد یکم یاس و تداوم نا ام یتسشاو رو

 رسلل ابو منفل ابو مشچزا کاشاخ نذر وارب و شینج

 دون هروسلم و هط رقتم میم دیادشت و

 ۳9 یو زا ی همت کاپ حتفل اب (عر .ضیج

ب حات تسویه اپآ و شربت و ظباخ
 9 ون ا

 هایت زا یشایاهزم روش و.علت

 یب دب ينادان و بارش مضلاب (ع) گیج

 هرم يناث رسک و لو متغب « هم" زین یبتیدب ينعم

 ۰ شیر تبس

 لقع مک نز ینعیب عرب  ح

 .عیج هنفگيضعبو  ادان مغلاب )ع) يعيح
 تر" راکرد یانادان

 هکناقج هروخ ياه زیج یبتجتفب (ع) اکیح

 9 روم

 رس رپ ای تش رب هک يراب رسلل اب (ع) لیح

 رب هک يرابو مکش راب و تخ ر هراب عتفل اب و هننک

 ادرب نهرگ

 یدن شن م وتس ربو یسک رب ند رب هلیح و نداهن رب

 ج ورب زا تسهجرب مان و د رب وه ۲ یبتعتفبوآ م يسک

 ر ابو ی هش راد راپ و یتشآ ۵ رپ و هذر

 باتف"7 یوچ د ماد هنهسول ه رب تر وص هک یاس

 هناسبید ام ام هام ین هنش لها هی" اب نآ مد

 ینمات

 ورپ 7 ,يفعي ه م تل رسگلاب (ع) ناللپح

 زاب و گنجی ندرک كنه عتفلاب (ع) هلبح

 مت ایو ی دنا زو دز اجارب ید رب یدیدرت

 رب ییتعتفب و ياجب ياج زا یتف م تقشیب سللاو
 یه

 و" کی مضب ء نادش مر یبتعنغب (ِع)

 ۱ نتخا دلو ن اد رک دصق و تن | و رتسک اخ مود عتنف

 پد

 ی ز م هپ و هیپ

 زا رایمب ندرکز یه رپ مسکل اب )ِعر ات ویح

 ایا اب و ه راد نایز ار واه يزبج

 كتنو تربغ ای دیدشتلاپ د ومت

 سام۲ یتسشن ورف یمتسقفب " (.ع) ضوپحت

 روس ن ه روح د اگه وشیتفل اب (ِع) صضو

 ک هر حضلااب )ِع) 7



 اهح
 هزیس د هذن ای ور ینعب ( فر ک اخر گداخ

 ناز هد ۵ ۵ ات ند مرباهک روت ن جتعلاب (ع) منلح

 ندیزو مالنه هکاشقن ن7 ( ف ) تر

 د وش ره اظ بآ رب داپ

 بآ هدنیار"۲ مشی ( ف) بادنب یلح
 ناراب هارطق نا دیراو ممه دننی رفا و هزبسپ

 هشابهدرکادج منخت زا هک همنب ( ع)  جیلح

 ( ع) ریلح
 عقاو م ًالسلا هبلع یبسح ماما هیشم اجن ار د هک تسا

 نشت و با در زرغ الو هتتشک رس

 تساآ

 نابز بت و دنلوسمه ودعمه (ع) فیلح
 یوم ندوشاوت عتقلای (ع,) فیلح

 هیاسیه و ل زنم مه و ره ولت عنقل اب (ع)

 ياجب دنیآ هورف نزو يسآ نز (ع) هلیلح

 هح وکنم نزو

 ۵ وشن بضغ یپ هک يدرم عتفل اب (ع) میلح

 ر وپمشم تسا ينون مان

 زا هک هیا بیو شیار7 رسکلای  (ع) هیلج
 تقلح و دنزاس نک دنن امید رقن و الط و ها وج

 ي زیچ تفصو تووبصو

 ندرگ ح اگن ( ف) نانز هیلح
 غور دو رکم و مه وشب دولت لالح ات .فقالط و! مع

 ناتروعو نانز
 ید رب و هنسویچ مود نوکس و ملی ج یاقپ مح

 رشوشر هیون ز شب ز رخ ویهوش شب وتخ و رفخا هی و

 ن درک هصق و یتن مک هیدشنل او عتقل اپو نزر هب
 ی م من دیشچ و ننقر ؟ پت و ند یک باتفق و
 9 قاب | هک وب دین دزنب نو بی

 نوش ریغتم و هایس لُ یتعتغب (ع) "اپح

 ردا رب و ر ۷ نوچ ره و ناشیوخ و

 ۳۳۹ امح

 دیح ر ایسب هب دشنلا و حثفلاب ( ع) هابجح

 ای درم مائ و « هنیوک

 ید رم ماد و رخ ه کو رخ رسکل اپ (ِعر 1

 ام وای دشن رف اک هک ره و د وب «دش یقاک هک هاع زا

 یتشکی

 تخس یتعیب مضلاب (ع) سرابح

 هزاپح

 يدرم مانرسکلاب (ع) سایح
 ن هش ميل ذ عتفلاب (ِع) هنساپح

 ی (,عر), اس اب

 رس لث هک
 يه ای مان و يهوک ربجنا حتفب ( ع) طایح

 رب هک هلی ۲ عتفلا و مضلاب (ع) تب تحح

 یی" رب يمد"۲ ما دنا

 يملب ] يتعي ( ع), تب ا[ح

 ندش لقغيب و فرح عتفلاب (ع) هنقابح
  هدنرادرپ دیهشتلا و عتفلای (ع) لابح

 ندش تعنس و يتخس عتفلاب ( ع)

 در ۵ خ

 دن رب راپ و

 ر اب نز هی ی 03 هل اپح

 دن

 دگیغ رمو ي ريقورت بک حتفلاب (ع) مایح
 رسکل ای و هیام ی هی هشنلاو عتفل اب و دراد ف وط
 هتفرق پت رثغ و پت مضلای و ك يم ری دقت

 اتو یو ( فر يروط مایح
 يرپق کیای رتویک کی عتفلاب (  ع) . همابح
 تینات يارب هن تسا ت هحو يا ريات و هقخاف کی ای

 دیو بسا هنیسو رس ناوختسا و هد ام غرم رقش و
 و هابشن یبمز رب هک

 درم تل رسکب (ع) نابح
 تاس تشوگ (ع) هابح
 هم وخ لکشی تسیاهویم عنفی (ع) اهابح

 وراد زا تسيسنچ لرقو راو هنی هوب يوب و امرخ



 کل ۳۲۳۸

روخ هل اغزبو هرب و هنشاب هد و و
 د

 سربو یهش یرهش عتغلاب (ع) ی و الح

 نانزوثدهرل حاگننانز عنغلاب (ع) لیالح

 هچ ومن اب
4 

 مسدپ و

 زرب مال نوکسو اح حنقب (ع) اس
 ینیشسوب

 هان آ مش ور ولنا و مت ن هی ود ینکنغبو عنفل اب و

 جن" 1 يريت مان و 5 ات رب
 دوشما ییب پ رد ششم

 زد هک يقرظو نادنشوهرسکلاب (ع) بیلحب
 امرحخ با ست و یهو ک اق جت و مش ود یهش ی و

 هتکنابژبهک فورجمتسب] هرت مضل اب (ع)  هبلح ۱ 21۳
 ید تر 7 300 و

 نی نو ٩ تب ها یح اب ی هنیوگ یتیم

 و رک
 1 حر در يدا ذیم و هنلت حپج اج رش 5

 هد 3 بس ۲ 3 :1 ۹ ۰ رم ۰
۷ 

 ناگ هدنشود مش یتصنتب و

 راد خیصنآ و هز وان سکل اب 3 تن

 ۱ تس نآ هجن" تحخ

 ندرت ریس و ندرمآ دج متن هبنپ عتفل اب ( ع)

 لاب سو رخ ندرکاو و ندرک نبود مار نان ونترو
 اه

 ی مرد وی لات

 هی و ر ه اهک هر و و رتش هاکخ

 نوکسواح عتغب و هنٌکوس ییتعتناب ۳۶ | .لح

 هعر تسیهاب مانو رد ر وخ هنُگوسرسکیزین و مال

 ندرک ناییپوآ

 هنگ وس عنقل اب (ع) هفلجم
 رب و ندهشارفو ولو ي ان نقل ای 6 ع زبب تل

 هاش داب و يرتشکنا و رایسب ل ام رسکلابو ید زولُف

 بیضق نهش خرسو فر تسوب یمتعتفب و لکش مفلاب و

 درگ یقل زا رخ و پسآ

 هد رکيل اخ هکبف رظ و ءر ز عافل اب (ع) هفلج

 ءریادو بآ ضوح يربو روتس غاد و يزيچز | دنش اب

 تا دم و هقلجب و م ترم

 نایسآ ينعب (ف) نونبآ هتلح

 ۱ هلح ۱

 نامرذو عیطم ؛ دنب ياغي (ف) شوکبهغفلح

 راديب

 ملح و رک اچ وه هنب ( فر ميلشتهقلح

 دبق ام يفعب ۱ ۳بک) ول 7 هل

 ه دننک فا رطو« دتنک بلط (ف) نز هقلح

 تسا هامزا هیابک (  فر باس هقلح
 تااق یلعیا ( خ) انیمهقلخ

 فقرشعم بل زا هب انک ۳9 )۰ شون هقلح

 یهایس تخس یبتعنقب ۸ع) کلح

 لو[ مقب ور وتسيب يتسس یبنکقغب 09 للحت

 علح عیج يذ ات حق و

 رید و ير اب د بو یلتسه"؟رسکل اب عن ملح

 یم رثو يسک تب وقع زا ن د وین يلتتسف"۲ و ناهش بضع

 یر هش هتم هد رخ و ند مین

 یا دعس تح رد, یاتسب رس یینعذغب ع) کلخ

 تسوب رد هک تسايم رکو تر زبو هو تسا يغ ابل و

 یتیریبث حافب (ع) اولح

 (ع) :ناولح
 يربج نج نرجشرنزرپم و يوک اف و لالد هرجا و

 صوضعم تسیاولح مات (تف) رکش جکاولح

 « دم و دو رتش ه دام عقل اب ِع) ب ولح

 یه د 6 وش رپ کی ربچ دل اب

 هدعو ندیسرو ندم۲دورف نیتغب ( ع) ل ولح

 بجاو ون دقت ناب رق عضوی ين ابا رف ندبس رو يزيچ

 نز* عن دم7ر سب و ن دلت

 ينیمشرادنسود مضلاب (ع) يولح
 هک هماج و ین اییدریو ر ازا مفلاب (ع) هلح
 عیج و سلجم و يه و رد رسال اب و هان اب هننش| د رتس

 عنفلاب و تسا يه دو تسي رهش مان و مد رم هاگ دش

 تسايعض ومو دنز اس ينرن | هک كر زب لبین ز و هلحم

 یی
 بس یتعیآ ( بف) مر دا هلح



 ي ریز ابو ي دنب مشچ ( فر يز اب هنلح

 سم ۳ 9

 1 ( بر انیم هفح

 د يوخو را وخ )ِع) ریقح

 راوازس فاکس و عقب حر فقیعغح

 ندوسبو ن دیر اتو ن دیش ارخ حتفلاپ (ع) لح

 ندمآ ردرطاخو له رد يزيچ و

  مادنا شراختسا يقلع ( ع) نااگح

 شارخ كتس دی هشنلاعم مضلاب ( ع) کراکچب
 رلنف "۲ و

 ي زیچ ره هزیر (ع) هکاکح
 ند رکاقن شف خس ( ع) تیاکچ

 درک يذ اف هنز دیو یدرک متس عتفلاب ( ع) رکح

 دساکو هنناروخا م نالذط دنکربم ۲ لسع اپ ات سر

 ه دم" زین مضب ینعمود یبدی و لدنازبچو د موحخ

 ينارُگ تفوات دن ما ههاگن هک هلغ ییتعنقب و
 ه دن عیج ب۲ و ندیم جاجلو هنفت و یقپا

 طعق و ينارت ياربءک هلغ مهغل اب ِع) « رک

 هنراهه ان

 راهن زار هکنا مغلاپ ) ع) يک

 دییلسو رد کندن ( ع)ز القا

 مکاح ییفقعتقبو ندا دنامرفو نامزرف ( ع ) مکح

 یتسنادو تسی هلییو ر هپ مانو يجذ اهم وروادو مش.

 عنقلاب و ن هفراک راوتس او:مدرم ایم ی درک مکحو

 زا نر من ارت ای

 فبتخ و انس ما 9 7

 لیجناو نآرقو توبنو مکح و ملعو ٩ دعو يزيچره

 م دق یجتعتفبو يراتفگ نت را ير درک تسر دو

 ماجل هنهدر ۵ هکینه" هقلح فاقراخ عنغبو تلزتمو

 ۳۳۷ ناتح
 يل زا مک+ سن اترسکب (ع) م دق م _ث

 بفاحر فوتوم میماب ( فر 3

 ا درب نامرذ و عبعم یتعی حوتخم

 نایمياگب درگ روا دیر( ع) هنموکح
 ن د مک فرق هب و کین

 هکح
 منفلابر بعکو هدیشارتكتسصتفل اب (ع) کیک

 يه ایس مهو فلان

 دنوادخو مئاحو تسارو اناد (ع) میکح

 تیکح
 هجنک شور مال هیدشتو متفلاب ( ع). لح

 نو رب د نت پجاو و ن ۵ مه[ هو رگ درک هد اشک و

 نتراخ ی

 ندمآ نوریپ ما رح از اسکل اب وت هعزآ نز و۵7
 قو ییق صضش لالحو ن د اد دن وس هز اذکو ف هه و

 نتشذبآ و ه دمت هتخادگ عتفلابو ندمآ

 0 وام تق و یدشع همشا یححذقل اب ( ع) «هاعت

 ندر رهشیشو هنابز ان و ندر حاجت و تسوپ

 ج داح

 يو اضیب ر وصتم یب سد فرو ها | هبنپ

 ۱ گفلیم فعل | انآ هک

 لح لاجح

 یاداح

 زا
 بجاو و تدع زا نیز نهم" نوربیو مرحزا

 هورفو رتش و نالاپ تحخر مسکل ابو تبوفع یش

 ۳ ناکدنیآ
 ها دل اغ رب مال دی یشنلآ و ما اب (ِع) م كاح

 راوتس اواناد 1 دنیفسوگ مکش زا

 ۰ مکاح و ر انفُت ور اهرک

 او اد که (ع) ناداح
 تهعنرپ تسب مهش مان لیقو ی دن انسرقخ د میم و يراک

 رب ردام مکش زا هک هلاغزب و هرب مال دی هشت و مبفل اب و

 ۹1 یاذا هن هی هشنل او ح نخل اپ ۳

 موق لرربو رقم مضلاب (عر)
 ه دن روع اسب دنل وس ( ع)

 ندمآ ندربب ون بي ز و رعثفلاب ( ع)



۴۳۹ 

 نت دنا و وتو ٩ مش (ع) (رضمحس

 راب يارب د هک ها شش

۳۳ 

 :ایق وب اتعر یقعتفن رانا

 هننک راب ي,مب ش ایق هایرنش و یتنکااپ نا

 ۳ مرح ماث "(غ) دادزح

  ۵ روخ تنکوس

 (ا) اطقحت
 نا هنر اد د ایو یابلنییفصتغب (ع)۰ هفت

 حسب ون يم ار مد7یقب ل ایعا هک ن اهن فو

 و ندمآ رد و یتش اد تای 6 عن ) لفح

 ید رم داجو یشنآ دین کلاب

 ار يزمج ف مکن تشیب یون ( ع ) برق

 اپ وذ ۵ یخ تر تقو یبخصنقب و نداد يز رمج کدناو

 نآ بدر د قید رپ د رک دکنانچ ین رب

 ناب 1 (عر ِص

 ياپمان نا تسايم ذو اتن (ع) ظرغح

 تسین بیاغ يزهچ و! ملع نا هک يلاعتا هدخ

 هباع یع هم رب یع دم ير شش 7 طب

 بجاو و تسا مو تسرد و یدشراو ازسو يوعدرد

 ادب رنش سکل اب و تسا فلطم هوج و زا تر ابع فاح و

 بننح تقبقحر هلاس تفه و اکن يقي او رپ و هلاس

 نانز هنب یابم يعون لی رسکل اپ مو باتح

 تسیفوت مانزبن و

 نوش نوبزر ماوخرسللاب (ع) هنر (هح

 هلقم (عر هر الحب

 ندرل يقهشد سکلاب ..(.ع),.فاقج

 یبقیضب وین نال اپ كن یمتعصاخبو کات یسر يقخا

1۳ 

 لار ازه ود انشه و مارد نامز مضلاب و ,اکن زور

 هلئم (ع) هبقح
 يا | دج و شورعم ( بف) زاس هلبح فح

 جوز

 ۸ د رد هنبک عتفل اب و هتیک بسکلاپ ِع) نت

 ندین این و ندوب هنیک یتفرل تصرف رظننمو تا د
 ناک زا يريچ نم اینرب و ناراب

 یاوخ حتفلاب (ع) رفح

 دیبنز حتقبو مدیم مانورفش هچب (ع) صقح

 ء) د ری

 ترمه

 "«نننک ادهپور ان فحي ذعی (ِعر لاو طاقح

 فح

 هایز هنشپ وز تب ر هدون مسکل اب )(ِع ) یفح

 ۹۵ ا رپ سم تسب ور ۳ مدفل اب ) ع  هیات

 لا

 3 عثفلاب (ف) يوت فتح

 قح نازبوآ جاششپ بت تسعد ۲ ه ن مپ مان یسر ق

 و نبی هن ار وا يمسل و دوش ناب نور رد و فح

 عغرمارفآ اجر نوخ ه رطقای يو یشد مأ با رخ ۲

 هنیوف زیو"۲ بش

 (ع) مقح ۳ من وب و غرم نا يع ون ینعنتب

 ریبت و یتشاد ماب یتخل اپ ) ع 0 نفجح
 ۳ رد

 نقش ده اتو دیآرب ی هکسمودوش تسامان یخی,
 نندنک زا و یقشاد هاحن یسک نوخونآ ةننام و لو

 ن دون ص الخ

 حین اکچ رب هز تورو د ما ۹ هی

 ه,عنفلابو نازرو نیکو نادساح (ع) هدوقح

1 

"۳ 

 «ا شتسب نایمحتفلاب ( ع) هوقح

 یقوص * دیو ظفاحرایزاب ينعي (ع) زاب هفح
 زاپ هفح کلف اب یلم داینب * د رکز اب هقحرس ماد هد اهن

 #د رک



۰ 

 ۱اتفخ

 ۵ مموپسا ی هشنریپ تخس و یتسکش (ع) ممح

3 

 تانا ومح رب محر ي# و

 مکش ناشيمسو ی هش هب رذ مع ای عر ب وطح

 هات وگرهت حتفل اپ ِعر هن و طح

 را دنا ورق ینعیدب هشتلا عمرسکلاب ( ع) هطح

 ام ناهاتک

 اشیا ي به انُک ي دنتفنا دبلک داک ره در

 لیى ۱ رسا ین هب هک تسیا هیلک هنیوگ و ]م

 و

 هام مانو تسه هللا ه)ا ال ينعيب و ي دننخا دنا ورق

 تسناضم ر

 پحاص دم هیهشنلاو عتقل اپ (ِع) يطح

 ۵ "ای نوکس وأط رسب و ج ننقپ و ينرا ۳ زب و تلد د

 هب ایب نا دیممد فطاع دعب دک ریس آ

 تشوب يتعج 6 | :نس دقل | ریطح

 نآراوس ندوب بش ياچ عتفب ( ع) » ریطح

 هتنک تسا ر بوجو تحر د جاش زا هک

 نارو برغم يوس زا هبعک نورد ر

 و لاحن

 اوی د

 تخبو هر و یصش هنم هرهب عتفلاب (ع) ظح

 و هروخ ياه مبت دیلاو رسللاب (ع) عاظح

 ندز يسکرب تسد فکو ندرک عایج و ندنّلفا ناکیپ

 درپ هنخاس انوب هاش ذ اپ هل تسپ انپ )عر ان اح

 ك ينعيب و

 زاب وا رب زیچ رک مار رد حل اپ ( رثنح

 ار يزمچ ن درک عیج و يزبچز

 تسبماحو هننک لشخ ام رخ هکبباج (عر

 ا یتشاد

9 
 ۱ ینزاس تانا ومح يا رپ هک

 و بیصنو تب هنوا دخ عتفلاب (عر اضبطح

 نم همه

 تم نخ و ریاذ دی هشنلاو عتفل اپ ع) فح

 ۵ صفح
 يور و رس درک هداسو کای و درک يناب رپم و ید مت

 توهب نفت ةقرکو یجمز ردهایک ن دفن کشخو يوم زاار

 وينغوو يب زايوم یدش کشخو شیر یتسا می و
 لای ند کز ا وآ و ندون اود هنقو بسا زا وآ هی
 دیر نر ره

 وا های و نتقر اب هتفربرسکلاب (ع) هتاغح

 ۱ ندنک یجم ز
 میرام مان هی دشنل او مضلاب ( ع) تاعح

 هنکیمر از یپ هک هدنمد رام حاصردو
 مشچ و نذر 5 يناب دین رسکلاب زر اظاعح

 شراب یادن و یتش اد

 يداش ندرکد ماکش7 (ع) رو

 و ندوهن باقش تم هخب عتفل اب رعر) هی

 ناراب یتحققیو هیراتر ۵ ید وب تسچ و درک باغش

 دنفاخ عیج نا ار اتم دخ و

 نانز رادپو نآرتخد و نآک یمن (ع) یدعح
 ارایو امداخو

 ی )(ع) رفح
 یدانتاو نز اب ندرک تعماجم و ك ابو نآ هند یب ندجش

 یدنک یبم ز زا هک یکاخ ييجذخبو ار کدزک رم یا هند

 هیت رب نآ هند جنب ب هک ی درز و خارف هاچو هی" وریپ

 «دم" زین اق نوکسب ينعم ود یی هب و

 هننک یهزب هک يوگو یگاغم,مفلاب (ع) یرغح
 درک عفدزین و« هننک تارقا حذف اب ( عر رفح

 رز ربت و یدیناب اقشو نکنار و ندین اینجو
 تهجره زا لیسي دم7 در عتفلاب (ع)ر نفخ

 بسا نققم شوخ و یبرذ يب مدرم ن دش عیجر اجایب
 هدوسرف هتک يزهچ و هروخ هناخ و ندرک اودرسکلاب و
 هناحخ هقهک ماتم و فورظو

 و ندیمر"و ندا عبج عتفلاب (ع) صذح
 و يم مچ لیبنز و تخس و ینخاهنآ تسد زا يزبچ

 نازجو رانک مخت یعنی و هدنرهرپق هچب



 (یصح ۳۳۴

 یا دنز و هعلق ینعی هن ری ااتپ یاب هکر اوقنسآ

 ههلها یتخیلنا رب دی شنل | عم عنفلاپ (ع) ضح

 نآزجو كنج ربو نداد ماعط يارب ام دوخ

 مکش رزیو راتغُک (ع) رج اضج

 تسپ درد مضلابو ی هش ميقمعتفلاب (ع) راضبح

 حتقل ابو وکین یارتش رسکلابو دوشیم ادیب ار رقن هک
 تشیا «راقس مان ار رسکو
 شتر رانکرد رسکلاب (ع) هناضح

 وءزوچ خرم شقرگ ا اب ریزو اروآ نداد شرو رو
 ندرت رود عتفلایوار هضم

 نایک زاو 7 مضلاب و سکلاپ

 ار کد وک

 يراکزا ار يک

 (ع) بضح
 ۱ هوک هر انکو مزیپب نتخا دنا شت "۲ عنقلاب و ین رامو

 راتفگعتفلاب (ع) رجضح
 مانهک دنیوگو تسی ره مان عتقفلاب (ع) رضح

 و نایایبو هرهغو یمد7 یکسم ییتعتفبو تسی هملق
 نشفاکو ندیود مضلاپ

 روضح هاگردو یکیدزن عتفب (ع) ی
 تکنو

 یلاعت بقح تاذ ي ةعی ( بفب) ی
 تسین ر اب ار يود اجن"7 هک

 یار جن« قاب ( بز هر
 تا چپ هلو هاتیک و وق

 تسیارهق میم مضو یبتعنفب (عر توم رضح

 تسی هلببق و

 هتک مر رک زاو یی مشزاب (عر « رضح

 هراصع يناث عنق و مضب یبتیضب (ع) ۰. صضح

 ی رغپب ب دنهو يبرع .د وشپم مسق رد نآ تسیفابثو

 هتیو زین ضیقح | رن7 هک تسا يب مع نآ

 هناخريزيچ هر انکو لغب ريزرسکلاب_ (ع) (یضح

 لایترد یو ام هچب مدام ینفرُف مافکمد حتفل ابو ر اتْغُک

 يهوک و جاع نمتتعفقی و |, هضیب و هزوچ ایکام نتفرف
 بلما ينب زا تسیا هلیبقو دجن مد تسا

 لطح

 زاب و شت ۲ یتخورفارب ینقل اب (ع) وضح
 یتشآد

 رضاحو راک « دش رضاح نهتیضب (ع) ر وضح

 ی اف 0 ی

 نیت رعد سا ۳9 نایضح

 ردام محر زا دیآ نوربی

 ام رخ اجن]ردهک تسیا عضوم (ع) هربفح
 نننک شتخ

 هوک یمادو یبمز يتسب (ع) صضیضح

 هردو لیعو باوث حش لط اب عنفل اب (ع) طح
 یدش « ات مخز و هامک ندیوخ زا ,وقس مکش ندرت

 ی هب زا هعب

 هد ورو میر و شینب ابر

( 

 و ندز يزيچ رب تسد فک عتفلاب (ع) ءاطح
 درک عیجو يزيچ ضخا هن او ند رم هعق دارنآ

 عنفاابور (ییبرقش دش ماررسکلاب (ع) طاطح

 يوز رب هنادو هرترسو يور ياه يك دیم دو رهش کفک

 دوشآ هیپ

 و هتسکنن و هروخ مضلاب و عنفلاب ( عر ماطح
 یبا لامو دوش فلت هک ي وایندباپسا و ء هشءزیر

 ناپج

 هلثم مضلاپ ( ع) تم اطح

  یسک ياربو ندرک عهج مزیه حتفلاب (ع) بلطح

 . رغالو کنه هرم رسکلاب و ند رو
 درم ای نرکس و "اط عتفومضلاب (ع) هبطح

 روهشم تسا يرعانت مان و هات وکو تسز

 و فرصت زا یتناد زاب عنفلاب (ع) لطح
 هدنزیرُگ تخس هرم یناث رسک و لوا عنفب و تکرح
 ۵ وخ له اب

 رسکلاب و یآیشخر اقفر یبتتسنفب .(ع) ن داطح

 ل اهعرب ار هقفن رهقف ندرک باسح



 

 راضح

 هزیرو هتسکشو هر و مشلاب ( عر) مایضصج
 لامک دن او يزبچ ره

 ره وش نزواسراب نز عتفلاب (ع) ناصح
 ن"آ لسن هک رکین و بوخ سا اب رن بسا رسلل ایور اد

 تسیرهش مان و هوش هتشاد هاگن

 يراوتسا و ی دش را وتسامسکلاب (ع) هنابعح

 نادش ر اگ زیهربو

 (ع) بصح
 م ریه * شی راو

 هزیر گنسو نیمز هاصرسک و عفلاب ( ع) هبصح

 ما ناز | هک هدن ز وس کیر اب خرس هناد یهتعنفی و

 هنی رگ هجنشرس يسرافب ارنآ و دی رب مد مه

 مانو تسچ و باتش راتفر (ع) ص اعضحب
 تسیا عض وم

 هدیاز ورق هلپپمه اهر یتجتقب

 نیتعتقب و گنسر کاخرسکلای (ع) صحعصح

 يم دا رس نفت يوم مک

 نادش ا همب داص ود ره عنفب )عر ۳

 راوتها ات يزمجرد يزبچ دهن ابنجو لط اب زا فح

 نتسا وح رب تقو ندرف راب زا رتش ندییفج و د وش
 یشخفانش و

 تیم ان مان بکر م:ظفل 1( 6 )۱0
 ثی هح ملع رد

 هاب ییتعتفب و ند و زد حتفلاپ )عر لصح

 درگ مکعم و را وتساو یسر یتفات ته و کشد

 نآ ج و وقف اب نس رو یفثاب هر ز تعانص رد

 ردو ند ميتنداصیوکسو حتفلاپ ( ع) راعح

 ز ابو ی هش لبخب یتحتقب و شا داور و ندرک راصح

 كن و یخسرد ی هدن ه دنامردو لد لنت و نتش اد

 رتش یقین الاپو ار یسک ینف رد رو يسکرب یتقرُگ

 رسلپواح حنقبو دن فلتو یدش هتسب مکشمشل ابواو

 هی زیچ زا ی هقتنجاعو ۶ دفش وب زارد مع

 راوتماهر ز عنفلاپ ( ع) | رصح

 هو حس

 زسکب ماعر ولناهشوخ یبتعتقب (ع) مرصح
 هرم و رون ا ه روغن و هقشپ ان يام رخ ثلاث و لوا
 ۱ يوح کنت و هيور ش رت و لیخب

 اسر و درگ ماوتساو هناپعتقلاب ( ع)  تنصح
 طلس ری یدحش کشت اصتتبا یهرگ زود و یمن

 پسا مکشندم7هردب ییتعقفب (ع) لصح
 دش اب تشس هک امر روغ و کاخ ندروخ زا

 مانو ناهس7 زنا هیانک 2 هز ورین لصح

 ي رپث

 نداد زیت و یتسکش یتفلاب (ع) مصح

 عضومرهوهانپياجو ههلقرسالاب (ع)  .یصح
 تسیدرم مان و هبسر ناوقن نآ نو ردناب هگرا وتسا

 ندشراتزمهرب و یاس رابو نزن دش هدرپر دمدقل اب و

 ند رک ادر مکش را داب عاقل اب زر وصح

 یتشاد اب و

 هاو« درکنتیثمیزب هک يد رم ۰ (ع) روبصح
 هل اپ گنت شناتسپ ار وس ها هدام رثنن حتفل اه و

 ندمآر دب و ندشا دیب یمتعنغی (ع) لوصح

 شخبردرپب داص دیدشت ,رسکلاب ( ع) ۰ هصح

 هزیر كس )ع) (ییهح

 هام (ع) ایصح

 شت"7 ناب هچرهو هییف یتعافب (ع) بیصح

 هشاب هچرفزا شثآ هدیزورف وه زیز مزبه و دنز ورغا
 شنر و شخا دنا تكتس مود نوکسو مکی حثغیو

 ندش هدورد عتفلاب (ع) دیصح

 وطاسب و سیح وجاجو ولپب عتفلاب , (ع1)". ریصح
 هیب و د راد زاب اردوخ سفن هک نو هاشد ابو لبخی

 فسفو یه انمو بعل وپل زا ه دنندار مهو ناذیعص مه

 تسیف ولو رهشپش رهوجو یبمز یو رو مدرم فصو

 هاچ و رو ينکيب و نوت مقلابو ب مع رد

 ياجو تسا يصخش مان عتفلاب (ع) نیصح



 مشح ۳۳۲

 يط یثب زا تسپ | -

 رد هکدچب یبشدهی دشتل او عتفلاب (ع) شح

 " اضق ياج و نانتسب و هربیب و دوشن کش رهام مکش

 ءحم ۲ زین رسلو حنقب ينعپني دبرهش و رهب تجاح

 هنی هم ن و ربب تسیعف وم و بکوک و

 رسکپ (ع) راشخب

 شوک
 رد هکیقم رو ن اج هبقب مفل اپ ( عر) .هش اشح

 هتتاپ هدنامو رف مدرم مد

 هدنی دل اغزب یه د رب هک یبوچ مسکل اب تم لخت

 ,. تسیاهناخ هو ر لیق و در وضن ریبث ات

 اه مغاب سکلای (  ع) . ن اشدح

 تشولو یادش کیرایو فیطل نفلاب (ع) رشخح

 د نآآزج و مث و * زمن کوف ند رکا کن یاب و وتس

 و ناهنامو شخا هناو ینعمکشن | روند رکاد زن

 ام م درم ام و م وقس طصق ل اس ياد زک دک اله

 یوم دننام«هنزح یینعنفب (ع) خا رشد

 یو

 اعم هک روئس هزبس هن ام ۳۶ مور

 هوب كنت یتسپ

 رک 3 رس تی را اپ ۳2 هیدن

 کشد

 مد ره جمج و امردخ"تدخر د ر اب نهش ر اس

 ی اتسبر دره ن سرا پ نقل ۳ 6 ح 

 لاجتش و ا ر يسک ن 9 شه ) متتخ

 ار النتمدخ و ن و | کا چ یجنعالقب و رد روت مشدخو  دمت

 تا هر كنج و هنباین بدضغ وا يا رب هک

 ندرت

 يْفرزب و تیلفع ينعب ( ع)) »تیشدب

 هنواهحخ رسکل"اپ (عر) هنیشدح

 مازو.مرنو ن دا ه عتفلابو

 2 نت ,ایسب

 یدش ده هنم مش و ندرک مهتخ و ن دمت نآر 0 هد

 ع) ۰ هیشدح

 شب وخ و نز 9

 نآ دن ام و ینان

 اصح

 ندیشاب کاخ متفلاب (ع) وشح

 ار ر وتسو شت 7 یتخو رفا (ع) شوش
 رتش ينيب رد «ک يبوچ و ی هش تکشح و نداد ه ایل

 ضب رم زآ ناج يق اب مل اپ و هننک

 دچناو نلآ هننام و یناهن حنغلاپ ( ع) و وشح

 دوب مکشرد

 ةدنلقا رام دک یتسوم (فقا) یدنک ی وشح
 ۳ کرپ هدخی و ینمان يلینک نه ای زی یش اپ

 مد رهواهدو ر مضل ابو دنهکسکلاپ _ (ع) هشح

 کش ینعب عتفلاب (ع) یشح

 مکش رد هچب و کلش های ۳ شیشدح

 یر دهن گشحخ

 هتل هماج (ع) کیشح

 بل رب يتعب مشننحم درم عنفلاب ( ع) _ِِت
 ه.دن راد م دخ و عباوئر اسب و

 زا هک حرس ها هلی عتفلاب (عر) هبشح

 و تی" نو ریب بضق

 6نبتاس ۳ (ع) صح

 | نا رفع ز.هک دنیوُگ يضعب و نا رفع ز

 ندش با ریس (ع) ءاصح
 د عتفلاب (ع) هاصح

 ( ع) راصح
 ناسا

 کان ينعي (ع) نیربراصح

 زا دک لو نایس# (عر نداری اصح
 هش اب عق ال و تخس هکب ماصح زینو تسا هالوپ

 تسیرهش مانسکلاب (ع) نامهاشراصح

 لا وا تقا اطو ا

 للخ ينعيم (ع) فلظمر اعخ
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 ۲ نا 29 رز
 ۰ ایاو
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 رپث بو تسب تیالو زمن و رغش

 ندرک مکعم و را وقسا يناثل اب (جعر هخ اصدم

 4 ع) ص اصح



 ئ ِ

 فبرقو یید وام يور زا ایو ,همبرخفو بسنیورز آ

 عاتو با ذعو یدرک م ای مفلاب )ِع) نابسح

 ال شت "7 و دو نتسپ و کوان ک دنا ياهرمت و

 ی ند وب نایک احد ام رقرشکلا ِ؛ و

 تین دلاوز و هاوخ دب ییتعتغپ )۱ هست

 یی د

 ها وحخ هی ینعی از آ تسچ

 ند يکدسح ينعیب (ع) ندرب هس>ح

 هناحخ ی درک پبوراجو دوشن هدنام هکنانچ ۳

 وصع

 ید روخس وسفاو

 رب ۳ ن درب هو دنا معذغل اب نر ترس

 تخس ينايبشپوو زا دفن اب ه دن ترق هک يزيچ
 7 كناب هپمبسو دره (ع) سسح

 يدنپ ولپب راپچ راخ یتعتفی ( ع), کسح

 رام سرسو ییمزو هوک هنشپو دنیوگ ر وپکوورپکوک

 ایل و هو هستسی ر اخو دنیوگمها , نالیغمراخو

 زا هچنازینود موضیم یننت ارنآ هک رادراخ تسیه

 ينيش د هنیکو هنزاس یه

 ه ,وخ هچپ فاکو اح رسکب ( ع) لکسح

 نآ رهغ و رایسوس زا

 ندینآ در راخو ی دریش سکانحتقلاب (ع) لسح

 عثفل اب و تسیعضوم ماذ ییثیغب (عر) مسن

 درک غاد هتسوهیو ن هیرب

 مان و يه وک مان و وکین یبتعتفب ( خر
 و هی و ر کین و دنه رد دوب ر ووشم رع اش هل يصخش

 ملص هانپ تلاس م ترضح درب اونو تشرس کهن ۱

 مضلاپو لکش بوخ نز عتفلاب (ع) انیبح 1 ۳3 2۳

 زاو او شت

 ۳۳۷ نفسح

 نایزی هکنراجنش (ع) هایجلا نسح
 هنیوُک يجاس دنه

 هامرون يقعب ( ع) ربق جرب يشراع سح
 لاخ نآ ینعی ( عف) يتيراع نسح
 هک شیارآ فو دنیا و ي و مب هپسو زا هک

 ای یق 13م

 زد مان ( ف ) ي هنییم سی

 درپحم. ن اطلس

 تشپووکین زو يوكين مضلاب (ع) يخسح

 وار عرمبآندیناماننآ عتفلاب ( ع) وسح
 ک دنا کدنا ن"آ رج و اب روش ی دهش ون

 نهاروخ دیو هاوهب نیتیضب .((ع) نه وسج
 ثلیضنو تیعن )او ز ند رکافیت و نتسا وتو ندوک
 ار يسک
 و هجنر و ی دش راخ ییتعتفب (ع) روس
 ی دش » ريح مضل ابو ندش شین هنکو نوش هدنام

 3۳ت و (ِعر یه

 ۱ ی

 سپ و ه دنشک ماقنن او « یذ میت (ع) صفر دتس

 راوکر زب و « هن و

 هدنام و ندروخ غیر دو سوسفا ( ع) ریسسح
 ی دش

 نیمز ای عتفب و راکدچب عتفلاب .(ع) لیسح
 ترایع یب و ثخر۵ ي و کاپ

 ۳ كس (ییسح

 مجب ۳۲ 1 ۳۹( و تمبحد ش وا مان )2 ۳ ۰



۳۳ 

 (ع) مار
 ر اوپک لفغط

 (عر

 تضخسو یسکب يزبج ید ر عثفل ابوزیچ ره زا هر اپ

 سس
 هلب تسد ور وتنم لنت مسکل اب

 و نا مای هو رف و هغیاط مشکل اپ ها رب

 دنش زا وضو ناگ و خو موق هظفر و يسل رب يزمج ی ۶

 درک کاله | مناشیا يلاعافح هک نآ رب و دوهشو د اه

 و ناتموم ينعي سکلاب (ع) هللا برج
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 دبلک ز | يف مح 0 و و نر دیرب و نآ ريغو شولرخو

 دیس یهنعبغب و کبس مالس و ی داهن ماک کی هزن و

 ۳ 0 و 0

 0 بهشت و یخی و اد عیب یتیفب وا دا ناسا

 ستقر رد هپنب لنت ماگ هکنا

 ندرک ر اونتسا و يراوتسا عقل اب )ِعر ۳

 مها رقبو راکر 2 يهاک"۲ و ير اهشوه و روقس رپ تح

 رد یتعتغب و يداو نم+غو ام شیوخ ماک نذر و"آ

 ياتشپ مود عتفر لوا مضب و يزيچ ن هنام هقیس
 فاعو میش

 هنسدو فلع و مزیه " هتشپ مضل اب ع) ةسم زتتح

 نآ زج و ذغاک

 رهشو تعنس و تشر د جم زد نش ۳ هر

 ياهوک و هلببق مان و ياه

 ۱ هلئم (ع) ینورزح

 نایت ام رس شحخوس و دین اد يبوچب شن" و ند مک

 هر یدناشنا و راخ روقس هئاشب روس نیر اخ و

 اصنیبکج

 یدش هاگ ۲و یتشاد رسکلاب روثس هن اش از :ا

 ندرک تکرحو يسکرب نوین ل دگنت و نتف اب مد و

 یبقیو یدش نایرپم و نهیشخب و ندرک عرب زا وآ و

 لهح عضو زا دعب ارن دز هک يدرد و يزمچب ندرت

 * ام رسو هسیخساوح زا يگيب ی ةفاير دو دوش ث د اح

 هکسم غا هک یماعط عتفیو دنا ز وسی ار هایت هک
 نن اس ام رخ و

 ایه دک اب روش و ی دیم اشا عتقلاب ( ع) اسح

  سبور اهشو ی دریل مضلا ورسکل اب (ع) باسح

 اه هفودش

 ينعب میم حتفر میجمضب (ع) ۰ لیج باسح
 یجبا پاسح

 بوقعیرسپ مان ( ع) هاسح

 تشبينعي (ع) هاسح

 تسیفایت مانهلیپم یبسو حتفب (ع) راسج
 « دن ای مد دیدشنلا عم عتغل اب (ع) ساسخ

 هروخ يهامو فلخدبو يم ون فیفشنلا و مضلابو

 دیایرد هکینقو یسدیدشت هب ( ع) هیاسح

 دش اب هدش«دیرب هکوج تسوپ مضلاب (ع)  هلاسح

 يراش میم ییونتبوزمت ریشیش مضل اب (ع) ماسح
 نانچنآ و هشایه دشا هیپوا تشپ زا هچب ه ذهک دشاپ

 نآ تشوگوبب هنداهن هنر اب تسیله اج مای اره ارتش

 يرعاش مانو ي هنخسن اد ما يح

 .یبدب و بوحخ مضل ابو نابوخ رسکل اب ع) ناسح

 دی دشتلاو عتفل ابو «دم"۲ زین یمس دیدشت هب ينعم

 يسحزا لوا ریدقترب و کر دبحاصو بوح رایسب

 ملاص هانپتلاس , ترضح حادم مانو تسا

 ثسايناقاخ مامازاهیانک (ع) مجحعل |ناسح

 هدژنمو فریب دت رسلل ابودریش عتفلاپ ( ع ) بسح

 هرم وهزا هناویلرزبو « دشهد میش يبتصنفب و راک



 ون ام زا ز نوکس راح حتفب (ع) سرح
 نادنز ییتعنقبو هی دود
 نایممدينيشه امن وکسواح حب .( ع) شرح

 نویش رخ هولون درک, اپس وسماکش و ۳ دنّننا مد
 يتسرد و هناشن یهتعنخب و ی هش تس وپ تش مد و

 و نهش هنم زابن تخس سکلاب ( ع) صرح

 رد هماج درک هنف کنشو یتسکشرسحتفل ایووز رآ
 نآ رهغو تس وپ ن دقاکنش و یفک تقو

 یتعتفب و مود نوکس و مگیمضب ( ع) صضرح
 مای و یشخیلنا رب و هنیوش هماج ۲ دب » اننشآ

 ی هشهابت و دهشود ناتسپ ریش

 ات
 نایم ۶ دام یخ و يجوت یرحو

 ۳ بل و يزمج هر افت عنغل اب (ع)

 ندینآ د او ن درک بسکو هاج لرزب هقانو مغالهد امرغشو
 انصار عفق و احرسکبو ار مشچ یدهشت هم رسو ار يزيچ

 اه هشیب واینع

 مبنا (ف) يربگفرح
 ينسه

 رنه و هشمب یقعی رسکب (عر هنرح

 نوکس و مکی حفب و يوم ن هیزیر ورف و تفرب یاهو

 یدهتاس نادند و نیا اسناه وسی و يتنخوس مود
 عزا

 شتول او مچ نر ودرهمقب (ع) ناقرح
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 ۱ یه د

  ندز 0 و مکیحتفب (ع) کرخ

 تجسد فریز وا ت

 ندیینجو بارعا عتفلاو (ع) تکرح
 ندیینجو شبنج ییتعتغب ,( ع) . هننکرح
 هدعکد درب در و هحوکنم یبتعتغب (ِع) مر

 ۳۹ ارح
 اخیا ار یسک و تسا مارح اجذ7۲ یثشک ذیص هک
 ی دیناسر

 يب 0 و

 مارحا یجتیقب و مارح يزيچ رسکل اب و یتسب مه>
 یاکقشاد تمرح و ناکتسب

 مدیر یتشک جز ورا يب و ۶

 مییتزا تسیا هلیبث رسکلاب (ع) .ر ایپروح

 ینرپد يب و ندرک هرپب يب رسکلاب ( عطا ابهررجچ

 زی ۵م و هکم ییتصتخب و

 ماگرراوارسای دیهشن و عقب (ع) یرح
 لکوت

 خغاک زین و یشبرب۲ "هماجمنقلاب (۱ع) . زی زرح

 , ۶ دش مرگ و هنیولا م کیراب

 فوقوم مراهچ" ایو عتفلاب (ف)  دنِیس ربات

 >> دلحفت وا تسوپرب هک يرام عقل اب (ِع) شیر

 نایزب ارن7۲ « تسیروناج و هشاب دیقسو هایس ياه

 یاهسب يوز مآ ابدرم (.ع) نر

 رابه يربا متفلاب (ع) . هصیرح
۱ 

 ۵, اب تضس یا

 قیتو هلاماعمر:تیجم مخ یتقلاب .(ع) ۰ کعیروح
 دشيپ مه

 نشت ۲ و هقتخومن تی منع اب *64ع) فیرح

 ه هننز هنامز

 دور هارب ن اینچ فکنا عثتفلاب )ِع) کیرح

 هرثرب در ویزیچ درلا هوگ حتفلاب (ع) میرح
 يسلهماج زینو نآ زج و ضوحد مو هناتس"[۲ و هبعک

 /1ز فیفضت و مشل اب و عثغل اب  ("ع ) رارح

 زا د وشیم ادیب ل در د هک تسا يد رد زین وادس وبغس

 حتفل اب "(ع) دور ار
 یر اکرد

 ید ءاک" و رابش و



 " هال . ۳۱۸

 نابز حبصف مضلاب (ع) !نیفا ذحب

 يزبچ ياهر اکو اهس (ع) ریف | ذح

 هاتوکنر عتفلاب  (ع) ؛هت لحح
 و عی رس لاذ نیدشتلاو عتشلاب ۰۰6 عا) ۰ قلب

 پسا و رنفش مد یکیسوندوب تسد کیش

 و ند رگ مه رب "یتعتقی و نسکل اب ( ع ز دح

 ین ات مسکو لوا عتفبوند وب ر ادمی و ی هش هد امآ

 مجبو ندمسرذ و یادمب د رم نآ منو

 (ع) فالتخ
 نت ابر د وکین و ی راک دن هنت کری ز و نادحش

 هد اتمی عنغل ابویک میز مسکلاب

 ندیرب وار نابز یشرث هب ندیزگ وار "نان اول ذوک
 مد یکبس و یهات وک ییتحننغب ۰ (ع ۵ و اذخ

 یتخا دنا و ضورع تافرصت زا تسمع ونو ی" رج ورتش

 ياجب یتشا تو

 يارس هن اهمودا ر۲ هی دشلا عم مفل اب 2

 هچب وز ابو رت ریگ هچب و هش اب وکین تب اغب هکیزمچ رش و

 > نز ج رفرسکیو يمرذ خنقیو رب وه7
 هکیب تسبه وک مانهیلا و رسالاپ ( ع) ع رحم

 اججن ر د ملس و هیلع هللا یلص ه انپ تل اضر ترنغح

 یه وب

 میم يعوعو یزدجز او جنهااب (ع )۰ هن ارج

 ی د اتکا زنی ایم

 عتفلابو کر زب هبدشتلاو عتفلاب (ع) تا رح

 رسکل اب و دفنک ه ز نکآ راد هک نایک هو ج ار وس

 هنش اب ء دمشا فن ز ونش هک ي ریت

 اهناقستس و ءدنی ندش ها7 رسللاب ( ع) رج

 نالنشت و

 . ,ندرک ين ابنرسکلاب _ (ع) ها رح
 کنش[ وزب مت هب هشنلاو حتفل ای ( ع) نضارح

 نب ابلقو رپ
 نشو هشمپ نجیب هذرح عیج یتفل اب( ع )۲. تفا ارطم
 پمساو هقتخوس و ز وس تپ اعپ مضلاپ ۲ ع ( ۱ ف | رح

 هم بت

 مس تب

 دنا و هنتخوس هی هشنل او عتفلاب (ع) هنق ارح

 درک تکرج و ندرینج عتفلاب (ع) ات ارج
۳ 

 تل رج و

 مقو کان اخ و کاخ لئثم هش اب هقف ر هناحخ زا

 يور هز ات و هقسب مارحا راح عنخب (ع) ۳ ِ
 هد اما نان شکک اب و لالح دض ينحب ستف

 (ع) یمار

 هنشت هرم دیدشنلاعم عتفلاب (ع) نارح

 هداز ماکتیب و نز ها ر یفعب هد

 رسلبو ندرت ين وررح و ایر دادردرح رد تسی پت م اذ و

 2 نر
 رک /

 تعضسو یسا دل ام ندن ان ۲ ی ۱ حج / ك دهد

 ین 3 لااجح ار نوکسپ 9 یر هش

 ارن"۲ هکم ۵ زار د تسیر ون اچ متفل اب (ع) عابرح

 هنااحم د هک منم رسابب تو عوبم 9 هی رک تسرپ باقف ۲

 ثشپ تفت ول ای تشپ و دننک « وز

 زسکل اب وخ 0 ی ز د یاب و نا ار رد گن و

 رابنب رپ او هداز"7 لک زینک و 5 ۵ ز [ ی ۲ ما 5 وین اشت

 بش و لک یناتکبر و رهش م ایبسمر جی رثش و نآ راب

 ياجود رک هنا وتن لیاز «راانب ره وش هک ف اف

 توت ار زهرا وفا هفت

 ندناوخ یآرف و درک تنشگعتفل اب ( ع) ات رخ

 نصرگ نز راهچو نن درک بسا و لام ند رک عیج و

 هکنانچ ن" نهنارور وفس تشیارب یادش راوسو

 وک مچ ند وین وجانسج و یر هش ینیشذ اد ود وش مع

 :ندین ان وسو های ه دشر وفس لاهب اپ دک ر ان تشک ۵

 تن هات و ی حش هک ینصتخب )۱ جرح

 راحت تشول ردقن7 او روکس و اخ سنگی چرخ وا ۵ يه

 هبیس تسبآ 5 رم و «انْک و هش اب بدصت هک



 ی

 ناکن هانکهح و او اسربکلام (ع) جیجح
 میج عنف و مضب و دشاب ه هنک هک يهار یبتیضب و
 | نجح

 (ع) هدح
 نتشاد اب و ندنا ميسکرب يع رشدح و ند رلادهیپ

 دعی تین را نون ندافسیا یاب و ندرت نجقو ی هذت و

 يزبج * م انک هی هشتل ] و حذقل اب

 لیباح هک يزبچ و ی رما د و هجق مو ره وش تافوز

 هشاب زیچود ه دن ماد ز اب و هشاب زهچ و ۵ ی ایم ۵

 هز | دناو ید مک ءز | دنا و لی هی نیس, زا
 هان فی د شاهاک راه هان ندرک بد او هد رک
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 تفلابو هیغنپ رتش ندنا ي مضلاب ( ع)

 یس و د ياه رمت

 يکن زات و ندشون عتغلاب (ع) تثادح
 يزيچ لو ا و ي ون و

 هنزو ناب,دورلنها عتغلاب (ع) هادهح
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 دنشوپ مت امر د هک د وبک و هایس ياماج و زیق

 يزيچرد یدش رهام عتفلاب (ع) هقادح

 تضسيمرک یینعتقیو عتفلاب (ع)) 3 | دح

 شن" ,رثخ وسو

 راوی ه هکتخردرب ياغاب عنفلای (ع) فی ا دح

 هشاپ هنشاد

 ندمآرب دنابو ندش نایرپم ییتعنقب (ع) بدحب

 تشپ زولو هنلب یبمزو یزیچ

 درکدح ينعيب (ع) درب دح

 رپ هما رهن هوم عین 7(
 دناسق او يوكربخ مود نوکسو مگیرسکب و نددت ا دیپ

 یخس راهسب درمو اه اشد اب شیپ يوگ

 رتفا تشبرب هننیشن نآرد ناثزهک جدوهو هواجک

 نتسبرآنزیتيزبچ هبو یتسپ تخسوتننرب هو اجگور اهزیذو

 2 ایح

 درک تیبت ار يسکو یشتخا دنا یسلب نآ زجو ربثو

 هتنای « ز ان هک مادابو هزبرخو

 هنیآ دورف اجنازآ هکیاچ ییتعتغب (ع) ردح
 ندناوغن ارق ب اقشب و رد اتسرفریزیل اب ز )1 د نوگسبو

 زا تسوب ن یی سرم ندیسامآو ی هش دب رذو

 هکشا نهش يراجو ا ریزیچ ینن كد گو بوچ د ز

 مشچزا

 یجیضت و ندرب نایکش عتفلاب )نسل

 و یزیچ یتفایرد دوز. و یتفُل نخس نایک ندول
 لام ياپو دز ققش هنیسر د در اکو شر يا رب ریه ار

 ييتعتفيو دز ربتو یتخا هنآو یفت ذوا بو ندرت
 السلا هبلع نایبلس ده رد هک تشبم وق 3

 متشیدنار و شخیلنارب عتفلاب (ع) ودح
 و سیو دنیو مهار ندنار فلطم و دو سو هیغناپ

 ار زورو بت ندش عنام

 وب زیچ دشت ادیب ون مضل اب ۳ تودح

 ! دیپ وذ ي اهیچ

 و مشلاب و بیشن ياج عتفلاب (ع) رودح
 محخز زا مادنا ندرک سامآو بید ياج ر ۵ نم

 و دز

 هکهنادرمو سو ربخ عتفلاب (ع) ثیدح
 ام

 قینار رهشيش و یهو جت »6 عز ۳

 ..و تدرهاب راذغرم عتفلاب  (ع) هقی دح
 يح اوقب تسیه دو درنآد رو يب انکمانور ابد اب ناتسوب و

 هخ شم هنی هم

 تیدحاو هیترميتعي  (ع) سدق هعیدح
 هنیوگ زین توربج امن" هک

 ای يزيچ ند رک ربارب سکلاب (ع) ياذح

 یآ زج و پساو رقش مسو لعئو يزيج



 رجح ۳۱۹

 تاص هلیج زینو ال الجز رقو نوطب هکن انچ ناکلاس

 دبی 3

 ید و هایسرب ۱ یلعی " ( ع) نلحنک باخنح

 1 نایسآو

 بسر موپک یجب ۱6 یاب | لینا ناو بناب

 ةدبيح تاغص هلیج زن و لاپجو

 ندروآ تجح هب دشنلا و مقل اب ((۱ع.) ج اجح

 حشاب مشچ هرک هک يناوشتسا رسکلاو عتفل ابو

 کا يامآنس رسکل اب (ع) تر

 اهزی ر كس مسکی (ع) هر اجح

 اه ره رلید و یرهش مان رسکلاب (ع) زاجح

 نابرفش رانسد دک ينايسبمو نا دکم لی دزن هک

 اصیح

 دورس ه د رپ مانزمنو دن دی

 یتش ينيبو یهدرب يزيچ رسکل اب ( ع) ماجح

 * انک نوع مهج هی دشتو عتغل ابو د د رلنات یتسب

 ی دهشویو یقشاد زاب جتفل اپ (ع )۱, بحح

 ثرا و ندرک مورحم ای و ثر اودصح ند رک مو
 اه هد مپ یبنیضب و هصح زا

 فی رش نآرق ينعي (ع) راوئسا تجح

 هجح حیج وا و اپلاس مسکلاپ )ع) نجس

 تسا

 نوگسبو جتفیو گنس نیتعتخی . ( ع) رجح
 م! حد يزيچ ره فرصتز | ار یسک نتششا د غاب مهج

نگ و یفثوخ و لقع میج نوکسو " اح مسکیو ن هرک
 ر ا

 و خشچ مدرفا دو یک ایوا :اغص و. ین اید اه .بتساو

 يدنلرجحا من[ هک يدرم مان مفلابو هناح فا طا

 لای بناج زا هوغک راوبد و لقع رسکل اب و دنیوک

 ناشی ] دالب ود رویت د ق انم و میطح نو ر هذا

 مانع تسیرپ# و دیر و رو میس ینینییغب و

 سپ هنا ه وکرپ

 ریطخ و کچاوت هناخ مضلاب ( ع) 5 رد

 تا
 ن آ زج و

 1 تفرب ه هی ۵ مأ پا ودخ

 هلاس کی رخ ينعب هرکرخ عتغلاب (ع) شچح

 زا هکاهربسو اهب» یبتعتفب (ع) فجح

 یش اب مرچ و تس وپ

 پساپل (ع) لنجح
 و ندرک دنب رسکل او حنغل اپ (بعم) ناف

 رن دبل و غالکنتفر هارو هاررد یتفر هتسج دتسج رپ

 هکی هیقو اضلخ و یجنرب ياپ و هرکرتنث يبتصتقب و

 دين يابرپ

 ي ایکی ربو ي اه کبک حنفل اب (ع) ناداجح

 س و رع نآرب هک یتخت ییتعتغب (عر۱ هلحح

 سو رع يارب هدرل شیار ۲ هناخ و هنناشن ار
 و

 ناسو رع درب و ه دام درروحخ سوت قش وط دزام تک

 هماجو سورع ها هولج و

 ی دم۲ نوربیو هنا رک حتفل اب (عا) مدح

 و ینشا د زابو ندیلم و ن درک تم اجح و زیچره

 ن اتسب نهمربو

 يرک و ندش رک یینعتفی (ع) ی

 ی دیشکو ندهنآ درلو یقشا دزناب و ندرکمخ عتفل اب و

 دن و 3 يآ دیيخ و يچآ و ) اک وچب يزبچ

 ۳ درب نایکو ن د اسب | دل اب )ِ 0( وجح

 ههلش و نام یتشا دهاکخن وام يتشک داب نادنار و

 ندرک لی و ین هیسرپ ي مچ رب ای و یسا رب ندرک

 + ۳ ایکپ جمج هب نشد و اوست ای 0۳ روح

 تاج یشایم شوت همرث و ل اس و ناد يک

 ندرک نادر و صی رح حنفل اب علاج
 انادو دنمد رخ رسکب و يريچ هنا

 ر وا م يقشک داپ

 دی 7 دیدب بآ رب نامابزا هک اب اج و یر رب و



 مهم

 تر

 ی ایم 7 هک يرپث مان ییتعنقب )ِع) شی

 فورعم يتيالو مان ییتعنقب (ع) هشم

 دکم رد تسا يهوگ مان ما اب ۳ یشیح

 نا ترا زیذو شیح یوس ب وسنم عتفلاب و کمایم

 تمسا منجر

 يومر هرز و بآ یکشودا م عتفلاب ( ع) هکبح

 (ع) بیبح
 هنیوگ ار

 ون هماجو شقنمدربوورب ۲ (ع) ریبح

 مان ای نوکسواپ متفواح مقب (ع) شیبح
 یدینا مخو درک راکش راپیسوس عتفلابو تسایشرم

 یهنعقفبو يزمچ رب ار یسک تخلنا مبو ی دینالغر فو

 یلنسرت ز | بقن هکهسک ین انوسکی و تشتوبپ و تو

 یلتسویبو نامآ و دعو سر حتقلاب  (ع) لبح
 لاصو و یتخس و ینارگ و هدیشک ماد هدوت یرو

 «دم"7 زین اب نوکسبو روُلنا تحخر د ییتعنتقیو

 ندرگرد تسا يگم (ع) نبر ول | لبح

 يئز «روصقم فلاپ و مفلاب ( ع) یلیبح
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 زاك رب یقخیرات دیدشتو حتفلاب (ع) تح
 یدیناب انشو هماجزا کل ينم یدمشآ خو تحخرد

 رح عتفلاب (ع)  شرانح
 شب یی منحنعب (ع) نزد

 هی" ناوم بآ دز | میاد

 ِ ت صرف یاوتسا و نداد لدنا عتفلاب (ع) ثح

 و ماعط ین هبناموخ و نفسی کن ز زمن و یفسب تعخس و

 دپمح نرو | یپ ن ۵ رو[ رد هن ومپ و ندروخر ایسپ

 5 جم آب دغلاب تو زا هچن ار نآز جو ماعطن نینشچو هانوعخو

 ک هم زمن رسکپ ينعم و د یی دب ول دنازیچو حشاپ

 رده بویعمو بوم و تسود

 گر احح

 .هببس یم اد درپو دش اب دنلب یممز ز#آ

 ندای دروخ ماتو یتفر باتش عتفل اب ( ع 0 هکنح
 شردنج یتعاغب و

 صرک مکحو راک ندرکر اوتساحتقلاب (ع) منح

 يسک رب ر اک ندرل بجا وو

 لثمو فیرحو ییرق سکلا و حتفلاب (ع) نمح
 توک ياشر انکوامرگ ن دش تخس ییئعنقب و رسیش و

 یدهدود تخس متفلاب ) ع) ودح

 ات ینعبورب7 دی هشنلا عم حتفل اب 03 ی

 اه هزیر هاک عتفلاپ (ع) انح

 همرسوباوخ عتقب و رسکلاب (ع) . تاقح
 صبرحو « جننک اتش متقلاب )ِعر ت اعحاح

 مشچ يالپ دش زیس ییتعنخب خر رثح
 مشچ ندروآب خرس دنادو

 نتسب لعمهک روتس هتیسهنایم (ع) مورفح
 دوب نت

 یصش رایسبو ناتسپربش 5 تش راپسپ )ع  کتح

 مدرم نادن جب
 نیش اپل ًاخ متفل اپ ) ع  وشح

 ندرت ناو

 ایز (ع) جح
 هشبلاغو نداین مدقو ر د رکدصقو

 يزبچ یو لی

 تادابع تین هب یدرک هل هتپعک تر

 نسب کت
 رایسبو نم یناجب ییهشتلاو عقل اب و هل د اجم و
 ررف تحا رجب لیم و نسک,شیب درد تقرو همآ
 اندر

 هری عتفلاب (ع) اجح
 هدیح ان ه ریه ربتبو ند رکيلمخب و ند اتسیا و

 (ع) باجح
 هی هشتلاو مضلاب و بش ينعيب زمنو ه درب سکلاپو الاب
 اهاش د اب شیپ هکن او ناناب,د

 ۵# اش و ی هش صد رح

 ک وک عتقل اب
 هات وک دمو 5 موحخ

 دناس , ه دنیا [ربخ ی

 ملطصا ر دو بش يقعي لو ینایلظ باعح



۳۳ 

 )ِع) کل اح

 (ع) تعلاح

 (ع) کلاح
 (ع) نیلاح
 هدنیاتس میم رسکپ (ع) دماح

 رآهراب نززین و هدنرادربراب (ع) لماح

 یاب

 زنی

 تست هکبضاع لقم

 ه اس ينعي

 هنسا ر۲ رویزب یتعی

 سس  ینگی

 راد رب زاب و نتسب# نانزآ (6) تالماح
 دنا ب۲ ناکن در ادرپ هکاه ما و نان

 لی ریج ترضح ینعی )ع) ( دو ناف اه

 راد راب نز (ع) هلماح

 اه 6م ی

 ینرتشو مرگ ثیاقب و هدنرا دن (ع) يماح
 ار را و هاب هدش لصاح وا تشپزآ هچب ر اسب هک

 درک م اب زا هنشاب هدمک دا ز ۳

 مرگ تی اب يتعي (ع)۰ تیم اح

 نزار مان يفعب ( عر مارح تیاپح یماح

9 ۱ 
 يدوخ مد رم تیاپحزادک یعیج (ع) هیم اح

 يايچو هنر اخل هاچدرت هک انس و هی اپ کیادو هنگ

 ۱ دشاب مک تیاغب هک

 رایخ ناکدینعب هناحرصتشم (ع) ناح

 . تسا هدامرفش ینعیب و هناحخ

 ناشورفیم ياه ناکود ( ع)

 ی
 شورف بارش ينعيب و نا د

 زجنوهدنممکورق درو هدننکدرک ( عر يواح

 عماج ورفامو ریث د ای

 هی" یبمز رب وا هک يرمت و تکی در (ع) 5 ًاح

 ۵ ور فده يوسب و دزیخب سم زا و

. #4 

 تابناح

 و شورف بارش ناکد توت احج

 پآ ها یه حیج ودتشذر ۵ ) ع  رب اح

 دتسا مهردوا جرف هک هدامرتش (ع) سصپاح

 لابح
 هورن وا جرفرد بیفق هکنانچ هشاب

 ر!دنا ریت تسد را ها يرمت (ع) ضیاح

 هاب ضیح نوخ نهمآر ار این یب هک ینز و دنفیپ

 ۳ وبه ۰ ات

 هالوج یقعی" ( ع) کیاح
 هدام هچیو «هدنرادزابو عنام (ع) لیاح

 و » دنی"7 رد ناجم ,د ينعب هطس او ینعب لی احو رتش

 باجحو هد رب ينعيبو ه دنوش اجب اجزا

 . و يتسود ویتشاد تسود مضلاب (ع) بح

 هناد عقفل ابو تسود رسکلاپ

 تسد و وناخب و دیشخب رسکلاپ (ع) ابح
 ل دوک نتفر

 هشحاف نانز لبقو نافز (ع) ناطیشلبابح
 مان مراهچ رسلو مخب مقب (ع) بحابح
 یاناپپم سرت زا ه تسا هدوب لیخپ تیاب ۵ يدرم

 بش مرکو فیعفو درکیین شور رایسب بشر ه شت7

 زور

 . غرمللتچمشاب (ع) اراپح

 یبآ تسا يل :هنربوهدامزرچ (ع) يرابح
 يوکچ ينعي هنی و لاچ رخ و پارس ارن"۲ هک

 ماثآ زا هک نایسآ هاررسکلاب (ع) كکابح

 بآ ء دون كیررد هک يه ار یو هر اتس هار اب دوشیما دیبربا
 ذعج يوم و هرز و ب7 یکشو داب رورم نا د وشیم دهب

 هب ییتعنغب ور ون تدنر دمت اب (ع) هلابس

 «دبس مث ز ونش هکیر و هش اب هدام رقش مکش ر د هک

 مالنه عنغل اب و ض قو ماورسکل ابو هش اب

 ندروضب هکيش اجکتفلاب (ع) ارضخلا هتبح

 دوشم تواخت لقع ی

 ارن7 هک لد ردهتیس نوخ (ع) بلقل ا هنیحب

 هنیوُک يلاعتادخ تبحم ول د هنا د

 تسود "ابلا هی دشتلا و حتفلاپ ی لا

 وز رآر دیو کینیقعیبزتینو نآ تسودو يو



 فا

 تنش و م السلا
 :دنبچ هیدبوث :(ع) تاج

 اخ و ي دمجپ ( دیر دنا ه اجح

 و دنیآ هی هی وث و

 يوق د رم ِع) ر هاجح

 2 پسا نودورسو تشپ (ع) هاح
 يه ایک مانو روتس تشپ رب نیز دین نتشخا دنا

 وب هی یا یک (.ع) تراح

 تس) یصخش مانو رگرزب و

 يدبو ببعزا يروهو یاب (ع) شاح

 مهارفو ناگ دن زیلنارب (ع) نیرشاح

 صتخم یببع یبو یکاب يفگي )ِع) هلل اش اح

 يبوخب فصو ریسک هتهاوخ وچ هک تساریا هخرم

 فسوبناشر د هچن انچ هنر ایب هللا شاح هبلک و | هتنک

 ارشب !خهام هللاشاح دنتخُ مع

 و دایسو ي زیچ هرانکو فرط (ع) هبشاح

 فیبو لبطو لهدزینو هیام ورق درمو هروخ آتش

 هزیرگنس هکید ای یوسکم هاضای (ع) بصاح

 راهش (ع) رصاع ههذرآ ثز اب و ۶ نتعلر اصحرد وعدن بد
 نوربیو يزيچ هیقیو هدش ادیپ (ع) لضاح

 هد افو هدر و۲

 هایبقو هداتسیاو ههم" روضحب ( ع) رضاح

 5 ۵ ر۵ هاودخ یشرد هاوخ ه هننناپ و فا ووب تسیا

 هدو رهش (عر و ردعاح

 راشزیهرب (ع) ییضاح
 راکتتمدخ و تسودو رای افرسکب ( ع) دناح

 نزرداربو نزر هبو داماذو هداز دن زرفو

 نآ زجو هاچهدننکو روتسس (ع) رفاح
 و يلصا تلاحو يزبچ ره لوا ( ع) :رفاح

 ه دش ه دیرف"] نآ ريهک يلوا تفلخ

 موس
 داب زبذ و «ین راد دایو نابتن

 لاح

 (ع) ظفاح

 یلاعنیادخ مان زین و دوشن
 امد اح دز انچ

 ظفاح و یعون ظفاح و ي زنا ریش

 ش ویخ

 ينخس
۱ 

 3و یر درکدغل ایم (ع) ينفاح

۳ 

 هدف اپ ه دببجمب م ید ِ 1 ناکمو دنلب دولو يشرب

 و رس هک ي موناج الا رسلی (ع) کن حب
 هش اب هدیشن مه رد درخ ياپ

 ۵ ر رادهاگن ار دم وب هکن"7 9 نتاح

 ناکچب « ین د رذ و, شد و (عر لک اح

 ی

 ب شم تیاحح )(عر ویا
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 ید لیمود یایمرد ۱ هو نوج تر ناوچ رد 1 1 3

 ينابر مرد نه دم

 منو نه هیت دو رذ م# یی یشنب

 نایم مالفیفضتو درب هرفو + درک ۵ احد هتبون دن

 هشایدوجوم هکینق وو میش اهیمو م دين امزو بس | تشپ
 هنرادرب ل وکی هک هماج و هتشپ لی ر وه ابس کد

 لاح دف رصتم ح الطصا رد و هنرا درب فنطب ینعی

 زا کلاس لد رب دوش در او هچنازا تسا تراش!
 و دیاهن کرتای و دنکيقرق نازاایروب باهو بجوم
 یلاعنفح اطعلیفو ی هید مو نتشک و یتفر ياجب ياج
 شوذو فقوفن و بسکریغب هی7دورف کلاس د هر ددگ

 هوشلیاز لاحو

 هدوب نارب يمد] هچناو تپفیک (ع) هتلاح
 هیناپ



و روسکم لو اب ,(-.بف ) ن اس هج
 بورعم" این

م ی ور وسکم لواب ) بتق 0( 0
 لو ج

 هنی وار تفیز رپ هچناابنا و هلن اب ینسج ي

 تب
وآ و یوم ندرتنس حتقلاب ( ع۱ نشیح

 مو هزا

 يسب صیز ر و فشع يز ابو ی اتشکنا ادم ی همش و

 اب زد ند ز حوم و کتی د ۱

ا زا لادن دبیر
 نم راس ف

 دجیم بلوک بج ,.(ض) . ای1 نشین

سز | هکب زچ حتفل اب عر صمج
 دش اهیم تن

ب و هنا ربلنم ر اففر )ِع) 9
 یزبچزا یتشتر

ییغ مض و میج حنغب ( بر ات وعبج
 ۶ ریون 

 ۱ دننک فیلز ادک

 يوب رادرم مود حذق و مکی رسکپ ۲2 ) افیج

 ناو د رم ياه مسجو هنر

 هتنونخ تالار که ای عنقلاب ( ع)

 را

 (ِع) اعفیجب

 ناغرمز او آر سللاب (ع۸) تکبجح

 ۰ ی

 ناغرمو ناروقاج ماسق از او فورعم" ایودرهو

 هشای

 زین و تسی مهش مان رسکلاب .( ف ) نالیج

 تساء ویم مان و ه دم 7 مه دجنک ینعیب و تسا یت الو

 هنقرک وب هک د رمرسکل ۳

 ۶ هی هرن ائودو «هش : زا ينعيب

 روسکم

 هنیوُک باتع شی زاتب هکر انک هننام

 ۵ وجم ای و روسکمد و اب ( تب نالابچ

 دنانم

انو یلش يس ر اق میجابرسکل اب ( فر (یجج
 م

نماد نا رق اک هک تسی ره
 ما وا هنمنج ينعيب و د

 م کتنه هک ين اشهپ ط وطح و نهبچ
 ش مث و بضغ

 هی" هی ۵۶ ي ور

 ناجح

 فاگو مویس رسک و مکی عنغب (ب) اتنیج

 يه اشداب وا دنه مد هک تارجت یار م ان ي یس راقب

 د وبه ۵ رک

 فو رعمر اب ور وسکم ل وا ( ف) « ویج

 هنناوخ فیی ز يز انبامن و بایهس ح وتفم واوو

 هام( ع) ه وبز 9

 سس سد کد سس
 اصلا باب ۱

 زجن ينز و هشاب تشه هجیا باسعب ( ع) ۳

 تنطاس ينعيب و ناب ز

 ی مر 6عاب عاجب
 ۱ هنیزگر تنش ن هنار

 هان یتیم ( عدلپ تاج

 هه

 دین مادحیص يارب هکن7 ال

 هدور تیخر هبراب هک یفاپسبر ( / ل وب اح

 < درم مانو يضاق همن اق وفر ات نقی ( ع) من و

 ریجلا ب۳ رغ ۲ رنا هکر اقتمو اپ خرسغازو هاهس غازو

 تیک يط مت احاترسکب مو منم يضس يدرم مانو هنی و

 دن ( ع) جاح

 انمز ابن واه هارمواهدیما (ع) تاجاح

 هدتنکءدرب وای ردو وبا (ع) بجاح

 2 ها هلع لیرج(ع)«ای بج اج

 ۲۱۰۱ هیچی نلسافنر او, دن طب

 ودیما و ز امن ور هش دنم رابن ( یا تاب

 ي هم ۰ زاجن و۵ اممو

 هز هر افک ور | وی هوب"7 هتیو لب )ِع) ی

 ناب تسپ و] 1

 اهم رد و ه,دف را اب عتفل اپ (عد)

 اس

 ع بوقعیسپ مانو زبت ينعب (ع) هد اح

 دو



 اتدحح 1

 2 يه ورگدب هشت عتفب» (ع) هبتبرجت
  هنپ و یف اف ار جشزو هوا

 نماد ] وهپ مان فعل اب ( ی

 ند# ز ناکرتغ افق

 شت ۲و خ نود مانو فبیع هاچ (ع) مخرج

 مانو هنیوگ ارفاکمضااب (ع) هد وپج
 وه زا د درک هتشیو اهومم وچ الاب دنلب تسینخ

 و فرفتم تب اغب وا هتسح هکن انچ هق رتب ایم

 دوش هدنگنارپ

 هدور برچ ییتیفب ( ف) هناد ورج

 هننام ينعيب و ر اب یب يقخرد مانو درک نای رپ

 هنزود بتک رب دوپج هک راز * رابه نو

 نادان تعس عتفلاب ( ع) لومج

 یشسج و نیم رت تخریب حتغل اپ (ف) ن دبمج

 دقان تفلاب (ع) دفیمج

 هنخاءهدام رتش

 م ذَل هک تسیعضوم مان عتفلاب ( ع) . مجمج

 تسارایسب اچ ارد نایرپ

 فورعم ياي و موسکم لو اب :(ت) 9

 هنی و ارناپنسا تیالو

 دن اب زیچ تفغم ( ف ) یچ

 و شا زیپ نابیرت و لد عتفلای ( ع) بیج
اش مد تسی »علق ود مان رسکل اپ

 م

 یوش ال هاش داب مان عتنثل اب (ف ) ل ابیج

 هلثم یسراف "اب و حنلفب ( ف ) ل اییج

 نایس 7 هم انک ينعي ( فر فنا بیج

 « دح وم "اب مض و میج حتفی ( ف) ر قمی

 هنه هانشد اپ

 هاب ا هح رب هل يد ويعم و

 ۷۹ ۱ سیج

 هاب" يتعيب (ف) تکچربچ
 فتح ازین و واکم ها اب ( ف) هبجصبج

 ماش رد تسی رهن عنقل اب ( ب) ن اکبج

 مو نوکسو وا حتفپ »ِِ لحیج

 یاس ارض یایم تم ب7 عتقا () ن وحبج
 اب کی دزن رپنلا ر وام و

 هکن" یسراف میجاب ورسکلاب , (ف) ٌخیچ

 ین اکرم يوم و دور يور رب ةراویه شیشچ بآ"۲

 هش اب هتخير

 هیدشت هب و ندرزا رد رسکل اب + هیچ

 هرس و وکین اپ

 هزومرم يس راپ میج عتفب (  ب) نادیچ
  هنناوخ ف ومرج ار" برع

 ناب يتعيب زین و ل زیت هرت رسللای (ع) رم

 تسا هنک وس و

 ینعیب هم انصت "ایويسر اف میجاپ ( ب) ریچ

 بلاغ و روالد

 نانای هلنو ناگ هباسپهرسکلای (ع) ناربج
 بلاغ و تسد رب دز . (:ف ) ه ربچ

 و تس د بلاغ ينعي ( ی ) تس د ه رهچ

 ۵ تس د ریز

 کشحخ نان حتفل اپ (تر ریچ

 يس رافودمه يازومهج عتغب .( ف) اریچ

 ن لک تشپر اخ

 ز هک هتیمرج تل۲ ( ب ) تكنج رپچ

 ود رپ يعب و هنرب ر اکپ ۱

 هنفک يسر اف ممج

 فورعم" ابو زوسکم لواب ( فر زبل زبچ
 هنناوخ تعاضب يرزافب ارن7 و دوب کدنا و۶ لاک

 تیر اه: يفعب.ر[( ۸ )2 :رهچ

 فسافو میلو لد هب و سلانرسکلاب (ع) سپچ



 تحت ۳۷

 زین يزاتمهجب و
 میلقاو باتف7# ينعب (بف) ببالرطص امر اهچ

 مر اپچ

 مراپچکلنيتعب ( ف) هراخنم مر اچ

 یر تق ( فاز وقتی مر جو

 هنک تطاولرما ( فر نر جم مر امچ

 هنک پا عزمذو

 فوفوم يارو یسر اف میج اب (ت) مظنر ج

 هعب را عی ابط ینعی

 ندشزاوچ هنلپ عفغل اب (عر ه رارچ

 رفاسطو سورع تعخر مسکلاو عتفلاب (ع )۰ ز اهج
 رقشرب هجناو دنشاب م انحم یا هب هجن او ددمم و

 لر زب یتشاو پسا ندیمرو نز يناهن ما دناو دا
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 ينعيب (ع) . ضامچب هم" ۵شاودخ دل هج
 ناهانتخسدیدشتلاو مفلاب (ع) لارج

 نهاشنادان (ع) هل .مجج

 خو رورف 9تیر (فرل نارج

 ایند پابسا و ام میج

 ناجا نا دتنبپ هک يیشج» ( )۰. نیبن اچ

 نامچ نهی دب رماوتسام

 ناهج دنيا دو اشداب ( فر را دنابرج

 مایسورف اسم  ینعپ (( فر و دید ن ارج

 ارنآو هنمان ام مد۲ ( ف ) نمک ن ارج

 دنی و ریقص مل اع يز ان

 يزاقب ارنآهک هش ابییلاع (ف) نیم نامج

 دیو ریب م ]اه

 ناهج«دنشای ( بف) تن اهج

 باکو فوقوم موبسای: (تق) كنجدچ

 یدش مهارخ مال خوش نانز هک يمرچ تل7 نآ يهزاف

 دن دنب ,يکب

 .لبلب زاوآ ( ب) هتحهج

 ت

 شف وگو ينان اوت مهر متلب (ع) دی
 هراکش ۲و ی هشروگز وررد ییقصتقب (ع) و

 یبد"۲ همای و ندش يهاررذ
 ندید تر زب ودر کشم رد عود و یر هش يس !کیدزن ح ۹ ّگ ۳ و

 یهاکن۲ هتسنآ دان و

 ار رکشل نهبد ر اسب و ار سل یقق ای ای این و

 نه هدامآو یسکب ي نهم او -(.عور ش رهج

 یتسیرترب

 ی رهش مان رپ )ع) هرز

 هچینکیب یسر اف فاکو ممج اب (ق ) نرم
 ! عفنو تق اطل هچو ه ییاف

 یییزقخد ماف  هزچ
 مأتروص ( فر زاهرپ هرهچ

 ينکيب (ف)آ ناسورسخ جانوچ هررچ

 ۳ رج د رز

 تعزاقمو ن دشوربور يفعيا (سک) ن دش هرهچ

 و 1 ندرت

 هدنود ب7 لبقوه دنودپسا عنقل اب ( ع) رج

 هتیپ هن بانف"] ر دهک ییشچ حتفل اب 2 ۳ ارزهچ

 ياري يسکوب دن ءریچ عتفلاب (ع) .ضهج
 دابص و ز اب للتچز اار هبص ندمن اهر و يرطي د صبلخت

 رس كرزب دمو «دنرذریشيتفلاب ( ع)  مفهج
 ور هر و
 یتسنادانو ينادان عنقلاب (ع) لپج

 مذاو لقع و کی الم ( ف) هل اس لبرچ

 م السل | دیلع

 نآ و ی ر اف میج سکب (ف) حبص لپچ

 ۱ هک يحایص

 تا عتلاب (ع) هلرج

 يور شرف و بو ر تشز حتفلاب ( عر) مرج



 مالک ییصف نارعاششوالوا و ایهنآ
 !دتن هک هفیاطو فورعم . (ف) .نایرهوج
 هنیرگنز هوجاو

 یآ لثموبآ شناور مشلای (بف) يوج

 ونک بک و لدز وسو هو دنا یتعنقب و پسا ننقرو

 هنیس رد تسید زد

 وناقسا تالعمزا ثسیهلحم ( ف) ایوج
 يناردن مام تسپ مو بم مان رمنود هی وج یفکیع

 يناولپب مانو فورعم (ف) ایوج
 يذام هنرام

 .دنیوج شیپ (ف) يايوج

 دشاب رابسب ب7 يوج هکیاج (ف) رابیوج
 اف مهیج اپ سکلاب (ف) هچ

 عثغلاپ و تساد ج۲ مش ایسپ ینعپیو هی مایفتس1

 یاب تو اف

 زمن و هجخ ایرو ,هچروم هچنن انچ ۵ب ۲ ریغصت يارپ

 9 هاچ رصنععم

 و ندرک رازراک ر افکاب رسکلاب (ع) هابج
 همت ابن های ورد هک تخس یممز حتفلاب

 ياري ر افکابرازراک يفعب "(ع) رقص ا هامج

 ۸ یلاعت 1

 ۳ ند رد « ده اجم ین ) ِع  ی

 نو ِ راپج
 دن دینسرپ يم نز اوم هلببق هک تساينب

 لوسر راب ر پچ ينعي ( فر ناکراراپچ

 مالسلا هیلع

 هاثم (بف) نیمآراهچب
 ياراب و يسراف میجای ( ص) شلابرامچ
 عبرا رصانع زین و هنسار۲ تخت و هنسم فوقوم

 هلثم یسراق میجاب_ ( فر) تشلابراهچ

 مقارن7 هک تسايضرم مان  (ف) کیاپرامچ ۱

 هنناوع ماق

 اهچ
 طعیرارطادع ینعی (ف) طیسبر مچ

 هعب را رصانع ينعيب ( ف ) لایجرارچ

۳5 

 ینعب رمیکت ر اچ چزا هیاذک ( ف) رفهوج ر اهچ
 هلئاو ریکا هللا ریکار هلل ا و هلن هلال کا هللا ریکا هللا
 نت دیعلا

 راچو هعبرا ضانع ينعی (بقف) يوجرامچ
 موهسو >عشزآ مو دو ریش ز ُا يکي دنا تشب رد ه يوج
 روق اکزا مراچو با مث ز

 يسر افمیجابعتفلای ( ف) هچیردر اچ
 لنوو یهد و يقبيو مشچ ينعي بفوقوم یار و
 مچ د هکیر 1 مص اذع (ص) راوبدر اچ

 دنا بطق ه رگ هک ین شعناد ماقس

 یلدا اره (ف) نابمجر اویدر اچ

 هی را رص انع و

 زا هی انک ينعبب ( ف 0( شعنز وب هر مچ

 هک طیسی راپچ لثم (بف) سینررامچ

 هدننک شم یتعب .(ف) ننفافاطرامچ
 نمکی ريهک يسك  (س) نافوطرامچ
 هناپن

 يارايو ,يسراق میجای ( فر ,ملعر اهچ
 ترفغیلا میبلع سی هیبترلا "افلخ زا هب انک فرق وم

 هدپرارصانع ( بف ) لابعر اهچ

 بشررعم,ابر اچینعی ( فر نارتر مچ
 اونو ورزمت ور اوهر پسا ر بف ( هناکر اچ
 ۳ وخز من هماک راپچ

 هعیرارصانعيلعی (بف) سکرکرامچ ۱

 ياراب و سرامیجاب حق اب (ض) .هشوکر اچ
 هجیرم هک ماعط هزفسو هرجحو هزانچ ينعب فوق وم

 حش اپ

 هنآيب ریلتو ب" يب ربا عافلاپ ۱( ف ) مر اهج



 موج ۳۸

 انشونمیفلینعب (سق) نزن ابلبتسناکوچ.

 نانوچرد ه"يبسا ينعيا ( شف ) ایا لب

 د درگ يزاب

 موب ینعیب (ف)" تکک وج

 وب يسر افنیجاب (تفر) الات وب

 تکیکل يجمواو و لوا مضب . ( 2

 و ندرگ فوط و تشک ص لوج

 ادمآ رب هرلو ندیدرف

 ناب ایی مضل ابو ه خیيخ حنا اب ( فر لّوج

 تق ابرونینعی (ف) ل الوچ

 سصیدرو یتشت درق ییتعنعپ ۳ شب ال وخ

 يوفاکو هن اذوج | منو دوپ وبّشخ تیاغب هک و وذاعح

 .. هنیزلار دیبيغوئو فتناوح زین ینیچ

 راد او توبکنع و هدبفاب ینعیب ( ف) و دل وج

ادرمت ياعپب تنه رق
۳۹ هزبس زا یگ وذ و شترقو ن

 

 واهنروخ تیغ مب تان اومح
 فنی ول بود ي دنب

 تم وا میج مخب ( فر خل وج
 مو و

 هنش ویب ر هنلق و شد وردو هذز 2

۱ 

 صوصخم نان يسراف میج مفب (ف) کل وج

 ۱ هنزپ یفور رد هک

 تش هک هالوج ينغيب زن ) هل وچب

 نوگسو میمرسکو میجحتفب ( ف) تیم وج

 ل نانو رپ مان تسوگ يب اتگدکناسوجم یتب دلم نبس

 هثوپ ه ی
3 

 وزارت يب يفعي ( فر اب ورس یر وج

 مار7 يب

 سویعم ( ف) زر هشش ر ۵ هررسوج
 و

 (ع) نوجآ

 زج ۰

 مان و خرم و هابسو دیس جتنلاپ

 يزدس تب او | هک تسسش ناو راطع فزظو يچسآ

 را زهثز ور یفکییب و ک (ییپ رفذش و بسا و ینز يش اهسپ

 نو هنولچ ینعیب يسراف یجاب . (بف). نوچ
 یی" طرش يا رهب

 و اهزاس هیحز عنفب . ( بف) وج رانوج

 ین اوحت ییتش ار وا برع هکنا فو رعم هلغ

 هان وچ
 ۰ ف ۰ بن ۳

7 ۰ 0 

 ۱۱۱۲ ۵ ) یججبار تم 1 تو
 نانجنينعب .(ف 

 د هع هک تسا یبث دجب | رخا هکنا تپجب تسا لیلب

 لماپ ینگیب رازه ودر اد رازه

 ينعب | تف) ندوبرهرب هقلح نوح

 ندوب میقم

 مقم ينعي (بفر وتر درب هعلج. نوچ

 و مد مپ

 (ف) اش ناز سیر ه رس نوچ

 دن اشن هبق ارم مد ينعي

 اچ هام نوج"
 جان( بف ) هتفهر

 هنفر فاحعم.و مو دم

 7۰۰ را رم

 ینیفو يفيمق هنا دو رهوذ جفل اب (ع) رشوج
 جنا

م میاق و هب ضرع
 هالکو تاذو يزمج ره لصا و هذا

ص 1 ينگيبز بنو يزمج ره
مد هک تببص اخو لدصت ل

 ایم و 

3 

 ثیب د وخرهوُل تیوب
 ینتپب و درگ ]

یی[ ید خزایا
 

؟وا اچ يک اب عتقل اب.( ) ناجرف وب
 

 :یسانش وهوجو شورف مش وج ينعپب زین و تبا

 تاذو مان ز و لصا ( تق»)ب یا ازواو رشوج

 اي اتسو ین ایس# جور | (ع) يزولعرهوج

 رمو فورعم  (بف) ناشورف ره وج



0 

 شوچ
 نت ج و نا وملغو سو ااطو غ مو ناکام

 ۱ مينيتتبن( گر و وز واخ +
 دنیونار بن ذو تسار

 هام ( بفق ) رهلوچ

 گویش سر اف یج مقب( با هاب روز و
 تشذگهک کازوج دام (ف) ندیزوچ

 ماعظو منا د اب يا ولح عقل ای ( فا همی زوج

 فورعم

 ی اناخو اهارس ایم عتفلاب (ع) سوج

 اهزیچزآ ندوینوج تسجو شسرب و تراغ يارپ

 سکی . (.هفا) . .تفچ لکر ۵ هب او
 هبطلغ ل اخ ردو دریب ینعیب يسر اف فاک

 فروعم واووا وا مضب (بفر نینوبسوچ

 ندبتشا يناقوف يا عتغب و نون رسک و اب مضو
 یش اپ

 کشوک عتفلای (ع) فسوج

 ت لبق و عتفلاب ( ف) کشوج
 ۱ دلول ای

 ينعي يسراف فاحاب : ( فر لنسوج
 زج رادقم

 تر قبر وف )
 رصقمیج عنغب ( فا) هسوج
 نهیکم يتعيب لوا مضب . ( ف ) ندیسوچ

 ۱ ار هقلح ل جم و او و حوتفم لو ای (ع) شزجن زا

 يزاترد عتفلایو راسنا هنیسو لد نر وشمضلابو دنیوگ

 رپو ندیروشو كيد هیشوجو بشزا يضعب و هنیسحا

 ایردو دور نهش ب۳

 نخ یتشوج ی ( فر کاشوج»

 ورثرتو وخدییا (فر) تروصشوج.
 عتف و يناث نوکسدو لوا عقب ( ف) کش وج

 )۷ ح

 یمن ۳ ارتابیرگ نجش

 نلرزایم قنشوپ زا یسنج عتفلاب (ع) یشوچ

 بش هنایمو هنیسو لد و هرز لیتو

 يضعبردو لک انیشخا (بف) رغمدیشوچ
 دنا هنفک ر ابتشوه ينعيب النهرذ

 هریشوچ ههالوج عتفل اب ( ف )

 یتقر ربلتی عثقلاب (ع) ظوج
 95 هردو یانگ مش (ِعر عوج

 هتسرت عتفلاب (ع) ناعوج
 ندر وجخپ هک تسا ينلع ایعد) 7

 د دون یچس

 ی نو اه مغ عشفب ( بو ) نعروج

 و,ملق و تسپ ییمز_حتفل اب: ,(:ع۰) :!بف وج
 نور دد خ ا رف نمتحتقبو  همنأم ۹ مدويميچ نور هنا

 کاغم و يزيچ ۵ دن اهم و نه يلاخ

 , مدرمدورت عقب .(ع), فوج
 رغالدق ينعب 4 کود تمماق روج

  م  ينعيب نت / ِ

 يهام عونکی فیفضتلا و ,سغل اب حر

 ۱ تسا

 ۵ زا دنیپ ینعیب (بف) 3 صحح

 هود هک تسیغ رم يس ۳ اف میب (ف۱) دن وچ

 هیب کتاب زا هنازیو۲,نولنرس او

 یا هی نوخ وا فلح زا هک

 نا هنچو تخ رد

 مشلابر جزا سوف ياعب . ( ف) زر اک وج
 دی هی هب ۳ انکی . ناراب تفور ۵ هک نایک

 7 هنی تم متسر یا نر

 شات ابو تعف ۷( سلف ول رهعرمر اکوچ

 بوچ نوچ زرس بوچ (ف) نابوچ
 هراقن و لهد ادب هک زرس بوچ و يزاب يوک

 ی



۳:۹ 

 4یتعب ؛( اف ) نارروخوچ

 ندانفاون هیزغل ينعب (تف ) ندیخوچ

 طرح
ِ 

 هر ولتناا ي

 قارابو کین ی ح اب.( عن هوج

 و يفکيب تسا

 وبننخ روفاک زا تسا يعون ( ع) نادوج

 ناممهکوج هن ادا دقُم يه امسزز جن و یر ام رم نآدهدیج و

 يسنجر تسننا وج تم الع ن7 ودشاپ نایسا نادن و

 (عا تعق) هنا۵ وچ دانم

 واکخ يتعي 0 ر هوحج

 نز ول هچبو

 يسور نآ وب مانو واک هچب ( تر هر هوج

 یناث نوکس و واعتقب "(ف ) ير ه وج

 تسیه ایک مانو هتیوفا و واگا و نوکسو 15 عنق و

 هروآر تاب زیر هنادو هیورب مهننووجر از تشلپ هک

 دجوت يتعی« (عبقا) يرته بعک ل د وچ

 یجش کین و یهش هنشت عثغل اب ع) ۲ ۵ وچ

 ۱ نانو و

 يتشک هل تسا يهوک مان مضب ( ع) يدوج

 يماعط هبجعم لا دو مضلاپ )ِ) با ذ وج

 هنزیب تش وگ و منرپ ورکشز ا

 ضیخ ينعب (ع)) لا وچ
 نادیادرلعا رزاو ند رک متس حتفلاب (ع) ر وج

 د وپ هود دل امپ بل ره هل نمشیچ ماج ط وطح منو

 ۵ رپ [(طعخ ده یالاپ 11 ماچ ظ وطع زا يکي زنا و

 هنیرت ار.کیک غفلاب, ,((بف) روج
 هنلب 1 ۸4 ۱

 بو

 2 ِ ب يارب (ع) بروچ

 »و هیات" ياپو

 يکين عذقلاب ر تسا تقر کنن مضلاب مد هر وج

 نقد عزل وفسجا هوم مانتخل او (ع)راوج
 ناگخچب نآ هب هک ز وگينعي ناکن هرلو هنایمو ر وقس

 هنیوگ تورجا يهنيو هنک يزايهبع مایارد

 یه ابقو فنی و ار يراکش روناجو هنناوخ ور هت

 شی ز ای 8 تکبتیس

 هم راد هنثام هبفس هی اپ

 ج وب ز یر 6 مر اوز زوج
 تروطب نو دننآ وخ يهاب ج رب ارن"7 ایکح هک کلق

 دایی ۲جربنآرد بافق ۲ نوچ تسایمد"۲:ود
 يک زن فک مان رمنو هنم ان اس" دنهبار

 هاش ه دز يناغب حوتغم لواب (ف) ک از وج
 یادش نیک هو هناو نادروع

 وایایس دتفسوو یئز مان ) دف ز زن

 تس"تروصو ناپس۲ جو ربزاتسهج رب و اهم دیفس

 دن مد نلونجپ مت هشو مپ اقم۵ رم تروصب يتاومحروص )

 ينعب ..(ف)  یتخابنا فنر ب زوج
 ند رک لص اسب راک

 لغیاج ینعی . ( فر اوبز وج

 هلقم (ب) ایوبز وج

 نتشل ينعي..,( فر تلنز وج

 تسیایهدو هچنغو هزوکتفلای (ع) زوج
 مویاشینب تسیا هبحان و تا مپب

 یوجونورتویهجیورهز عتفلاب: (ف) لز وج
 مد, يتفآ مویسو مکی حتفب (ف) نیز وج

 شتآ و دوشیم یکشح و با رخ تشکو دف مدنکوزج

 ِء اوخ نوسفاو نفی ورم

 هان هچب سر ,3میجااو معضل ابا«(: (6ق اب و نز و



 هننا رج ربیع يرن اچ

 آد تس وب ی تسیپوچ ت دنه رب وچ

 یش اپ جرسودنپم

 هآ شاهی یراق ارد عمج (بقر) ایهس مت
 دنیاس ام بوچ نآ هب

 : لپ تعج (.بفب) بتنی تشیوچ

 ین اهس اب هک يبوچ 6 بث ( لوط رب ببوج

 تسدي را بف اچ, ( بیا .وااتک بب وچ

 یار رد دو مد غا رفا

 یرتب فورد دن ها 6 بق ) نر لب وج

 زمنو دونتنمنمم وخم لجن ام اپ ینکپب دم شم دنکحس مآ

 ب وچ ه دن اس ينکپم

 ام يب وج يس اف مجد ( فر شک ب وچ

 دبننکادج هن اد ما.هبنپ نا هب هک دنی و
  2 3 ِح

 ی« اف و او و مچ اب مدفل اپ ۰ سرم ( تب ) نیلبوچ

 دنشک هیتپ جا .دنادمچن | اب

 هکشخ يام رخو امر هتسح (ف ) مبزوچب

 جا ویسر اقواوودره اب.( فا). نوبروج

 یاوخ ينتآ و رانخرا باوحل تسیا ۶ دنرپ هف وقاومب
 دنی ولو هت و تیک ارن7 و

 1 وپجماو تو و 09 0 تو

 نخ و رق

 تل ن 7: یععر اقب وا و میچاب مضب ی ( ف ) هب وج

 پنل رهنم ان یلببش هنهدنل ام ناذ ن ا هب هآ یبیوچ,

 دن هخ رمبق و مار

 ياب نوگس و و او و یسرافمیچ ین (ف) يبوچ

 ندشرایمب ود شز وس

 جات و ل ووجم رافود وا جی (سج#ژ یبرچ

۵« 

 نا دپ هک

 حد

 هننک | دج هذاد ز | هبغپ

 تشذل هکمبوچ لذم, ( بق )  هنیب وج

 نارنشنآ اب هک تسپ هیلن عتفلاب (ع) بت وج

 هتناوح ب۲ يوسبار

 زمتو ذوخ يان زی رس ۳ هچجذ | ) بوت )۰, ی هد

 تهج زا ین هننک لص و یآ لافماو ن اویا بق اط بان

 ۵ وی نسو رج مس رپ هک یتمش وک هر اپزبن و يابمز
 هزلم تر جوچ

 عماجيس ر اةوآو و مهج اب و مغلاپ ) ت 0( اجو ه>

 دن ي هک هات و نتنش ویزا يع ول زین و جیشپ:تسیا

 دنیوک (يتفک | من"۲ و هنش وپ,نایکوج

 بکی ر ان و تن ينعي ( بر کرک مچ وچ

 مجچ جو لوجم ولو و مغی ( بر ج2

 هنپ ی اید مپ لک هک لصاا خ اب تکه ترا ممخ

 (بفو رعم و او و ٩ وا میعپ فر نج وج

 ایو هشت موق رم دن زن بانک زا دنی وکار م رد.میچ زسک و

 جین ثو تکنس شدنش یر ابزب ين ات ممج عفو ) وجموا و

 دشابدو رکز اچ هک هی وکار

 زوآ مماب و ضل و رم جای ) ب لنچوج

 ۱ هرفنور ز هانت

 تل هک و->یاوج لثم مزغل اب ) ت ( تر وج

 نت ران یپ بده هک هقشاب يبوچ ( بی  دچوچ

 0 ناز اس

 لرد يک کاله و دغت یب یبرز ]عقل اب (ع) 0

 دهم یاعی ( بف ) تا ق س
 5 ۱ ژهاوي یه

 ۷ لوس یه و رگ ینفللاب ( مت و
 او نیم ز لی هی مب مخل :اپوهننا و موذ-یزب زاغب

 هی عم خو یم ورق ممجمضب ۸ ( بر اخ وج

 یراییاس رد شش ۳1 يعوو يا تا هماج

 اوت تخس ( بقا .ابز دص هش وتخوچ



۳/۳ 

 دن تیدو مد هک يفرظ و.

 و

 رسکی و ا, نیس ندا ا3 حتش اپ عن ان( 3 باوچ

 لرزب ي اض ور

 عقل و و ع یر هش هشت و يکتنشت میغل اب (ع  هاهج

 شرهخح مانو 5 ثذو م کین و مانق , تین بساو اد ینشکپ

 درین اوج و تزع

 تبع ر ایسپ با و یشتسشذ فاختعابو ند رگ

 ۱ امتننل و

 هب اسیش. یمنصاعب (ع) رز | وچپ

 دیو( 3 يراوج

 زاو ۲ رسکلاب و کل رم و | تخد و

 ۱:۳۷ )ِعر زاوج

 يز انب هک یمیوج نو اهمضلاب و جم و دنه د ا , تشکو

 هنیوک سا رم

 يزارهشب ارنآ و ببوچ نماه عتفلاب (ع) نازاوج
 زا ءمیشو :ینج رطر کی د 9 7

 نه الی ۳۳۳ یی رد

 مد" ۲ نو رب دو دنا نا ای و م هش

 کش وک ينعيب فس وج عیج (ع) کس اوج

 دا هغب رد يس ابعر هنقموب | هناخ مانو تسیه ه مان و

 هی هشنلا حم عتفل اب (ع) ظ | هچ

 راتقر رد ریتم و
 يهام زا يعون مضل اب ۴ع) ف اوج

 ات يس راق میجاب و مقل اب ( ف) کا وچ

 ۰ شهتزپ نور رد هک تسیث

 ششوپزا يعون فورعم ممضب  (ف ) ِل | وج

 نآ ز جو هلغو شایق ورد هک ناشی و رد تس د رد
 نوک دنه رد و هننک ر و | نا

 ییقس ۵ يم

 بوچ
 و بمب تب ۵ ورد ۵ ول عثفلاپ (ع) ۳ | ء>چ ۳0 ۰ 9

 هنیو ارو زاب يسراقردو
 و لممد ز یفعی یمج رخ مفل اب )ِ ۳۳ | وج 9-۰ ۱ ۲ ۷ 0

 هبعخج ي سر اف رد

 ترهش
 زین و نا ردنلق زايموق (ع) یقلاوج

 فای لیمث ز

 تیاغر د و ار دناق شث وب ز وا تسا ی

 ينعب فاب لاوج

 زا دمی وک ار زورا وا مضب (ع) ماوج

 هش موق يم

 : ينعب .(ع) عماوج

 ثسیدرم مان  (فر) يوناوج
 ینهیب و بثورعم ن اوج نایه ( ف) هن | وچ
 ۱ بس نآ زج و رت وبک چپ
 ياضوج و هیضاه ترق ینعی (ف) یناوج

 دوک لصا اه رسکی و مکی عتتفب ( ع) ره ا وج
 رشوج عیجرو اهناضن نو جاروس و ناک و

 امفصت و ایاطع (ع) ربا وج

 نانز هک یجتس7 یب یهاریب عتفلاب (ع) بوج
 هی رد و ان ز هنب هبنچس و دنش رپ

 اه دتب

 و ن 2+۸: و ن

 لی هلاد و ند رک عطق قاسم

 روم یاد ولو من ( فرز ل اب وج
 هتیوت ار لا وچ

 ينعي یس رافميجاب,مضلاب (بف ) ناپوچ
 الت و نامش

 ی 19۹ وجبوج
 ذ

 سا ی

 کم تاک

 بوچهک تسیمرک مان ( ف) راوخ ب وج

 هنیوکخ هض را

 و هنیوکنا, دجنک ( فر هناد بوج
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 ار يناويح :

 مچ
 و يمذ" موم مال و بثوق وم ییجع باک و

 شاپ تمارانوا اپ و تسد هل دنیوگ

 وا ياپو تسد هکبسک (ف) لک و لتنچ

 ۱ شاپ ه همه و و شش لس

 فاوءهزیناثی حوتفم لواب (هف) هلن

 ه فنرپ نآ رون اجو مدرم هجنپو در اد ر اهنا لنچب هک

 ۷ وب و 2۳ ۵ یادش رج ور و

 ل اٌلنج یفعیب یس راق

 زا راث ی حذغی ( فر ميرماٌنچ

 مدرمهجنپ لکشپ تسیه اب

 نی ی ۳ کوتنچ

 یشتسشن مّلته دنک

 يسراف فاکو میج ابعتفلاب 1 يفنچ

 ندرک یخس مضلاب فر ی

 ءاشدای مان مویسوکیوسکی (ف ) ریکنچ

 زبن نادزبکنجار وا هنشکا ر يم د7 کل ۳

 ینتیضب و نفگو هد رمور وکت یمتجذفب )ِ )۱ نت

 ی تیر ذ اذ عتقو لوا مدقیو یوغچ

 نوچ ینعب يسر اقوآ و و مهج اب مضلای ( فر ونج
 هکیسکو تسار تسددای عتفلاب ( ع)) بونج

 تسار تسد فرطدتناپ هتششاد فرشم فرطب ور
9 [ ۱ 

 هشاببوتج صرطب هچنایمتیضب (ع) یبونج
 ۱ رتنشیعقر ب انشب و ن درک لمم یبتیضب (بف) جرنجچ

 1 سسکداد لیمو ندرت لیم مضل اب ( ع)ا 9

 ۱۵ یاد یر ر ونچ

 هک نکدوت يسرانمجاب مه اب, ( ف) رونچ

 اوج
 ۲ رب

 ندشز اردو نلیشوبو یدش هن وی د مضب (ع) نونج
 سلم زاوآ نهق راپسی و هایگوتح ره نه هوبناو

 بنت يکيز اثو

 ریس ینعیب نون دیدشتو مشلاب (ع) هفجب
 ی او یواوا نقد يسر اف میج مسکی (ف) .هنچ

 وندیدشتب (بف ) اینچ

 بیرغورادوب یامرف (ع) بینج
 علم یی (ف) و

 نامرت

 .. شورزفرهنب.ن

 نینک یفعم و زوم ۳۳۹ نیجح

 قوطی ابو ورم کنهيناخو  (بفق) 7 ی دین

 سنی اش

 نرکتروقم یسکاب مفلاب (ع) یغینج

 نیم اب ۳۳ کینچ

 درود یافته

 هد رمو دشاپ مکشر د مک دچی تب (؟ و« يینج

 ۱ : یول رد

 یبا نوچینعیب يجر اف میجایو مفلاب (بف) نینچ

 کیه نونر میچرسکب .(بف) روینچ
 ِ طاربصلیو) و حففو

 9# ور سا ی )(ِع  هی

 هنرب

 نایسآو يمهز نایمواو هبدشتو عتفلاب ( ع) .وچ
 ینعیبز هنو شورعم هلتینفل اب و بید یمم شو یرآ يا وشو

 کهن

 هل و دعم وا وو يبراف میجابو مضلاپ (ب) وچ

 یتق و و نننام

 خارف یبمزو خارق يداورسکلاب (ع) اوج
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 النچ
 ی 8 هد زآ

۳۳ 
 مک هآ يد ده و کین | را

 نامزنابورآدقینآ ین.( بف). نا دنچ
 هوب نامز نآ ات يتعب (بف) هوب ن | دچ

 کش اب ي هصداد و

 یکشل ندنار ( بر ل وا هنچ

 دتنام وا يوم هک تسیناومح ( ف) لیب دنجب

 يقشد "برگ ينعب دشاب هلد يوم

 شاپ بوچ ودو ال اب هان وک میتغل اب (ف) ر هنج

 چنگ هک دن اهب آر یز ار لی دو یتچیپپ اعم اچ یکی رپ هک
 هدنک ا دیپ تو ارط و هوش فرط رب نآ ما هماج

 ر هنثچ ایه يسراق

 تخر نارد »1 هنادخ
 میجب (بیر) رهنچ
 تک ) هناخر یفج

 هنن | هخ زین يگشوت ار نآ و هنراذُ

 هنراذت سپرد هک يبوچ .( فا ءر ببنچ

 پیر و میپ ( بر هست ببچ

 و يدرم مان و كتس عتلاب . (ع) ۰۰ لب تمج

 لدقض نوچ تسیب وچ + ناتسنس ییتحنقپ و یانسوم

 يصضش مانوو هش اب كنسور د هک يعضوم مان و هلییق مانو

 وهیرفار وا هک

 ۶ ۵ اس 3 نچ

 (تس 0

 هلقیب ( فر: ندعچ

 تبنخل هک وا هنج لثم. .( ف ) لودهچ

 . تکیاچو تسج ایز اتمیچرسلی (ی ) ی دنج

 رکشاررسکلا و ملا (ع) ,يدبچ

 مود 5 یزیج عون رهزارسکلاب۱,(ع) سمج

 .دننامو بآ نیتسی یتچتفب و دشاب ام زیچ ماسقا

۳ 

 درک لبم یمتجنغی. ( ع) فبج

 هاب مرگ نجوم ,( .بخر يفنچ

 ندرک تموشم

 ؛ يتنشک مشاابو قورعش شف از "(هشدر# :

 . ءاشد اپ شببرتح 5 ير اکشن اوجخب ن

 کنج
 دنبو ار نژلک ضامب و نااک

 سد گر دی ۷ تر تتچ

 من و اهنامیرن ا يعون و ناهار و لاکتفج و مورم

 يب او باد و دوپ نمعنعر ۶ دمی و ات

 ۲ الت دنی و چمن و هنر اجمالی ی تر لیق هک

 فالو میجب و تفینام ِِ

 ناط مس ارن7 برع هک يبآ تسروتاچ يسر.اف ودرش
 هنناوحخ

 یسراف فاکو میچابر يتفلاب , (بف) لائتج
 گی ی

 مای دنراس "0 يدش و یوم و ۱۱ و ف

 ۱ تسیيل و

 مدیل ام يااح ينعيب بر سو هی

 دی اس نر و ينوپ و پا هک

 ل اهنچب چ ره ينعي : حر موج انابچ

 هنشاب « دیل ام

 یک یمن ست يا

 1 جایز

 وزن
 دام هک (گتچ ۳ 0

 تسا نعبر بال رطسرا

 هلثم م فر يعيركنچ

 و جلسه و ةعِی _ کرا رزهتتتج

 فاجو ميجابورسکلای (ف) شکمج
 تش هتشک منتسر تسدپ هک ينا

 یدک يفع

 جن م۵.غرم خان ینعی فر اچ

 708. اب عذقل ای ( فر يه النتج اکخ

 لاوولغ يسراف فوقوم

 هه يناقب حونغم لواب  (.بف ) یفادلکنج



 دهن

 و مس

 یارب تنک يتسسوا بسا مگا هکدووخ

+ 

 و

 یدش کبرات و ندمآ رذعثقلاب (ع) نانج
 رنتکلاپ و مدرمزاثئاو بش لواو هماج و لد و بت

 ينات ينعيب و حتفل اب هنج عیجلوا ينعيب واهریس وااپ

 هییشف )دسر یار اب یمب تر
 بیت طرق ما و تنآ

 مکش یکی نا هک چپ ود مضلاب (  اف ) هنانج

۳ 0 0 
 هنفنک شیپ ر 5 هکیناهسا (ع) تب انج

 و ییبزا تسیا هلیبق وولپب عتفلاب (ع) بشچ

 و رود و بیرغ درم یمتیضب و بحاصمو ر ایو هنارگ

 والوا حنغب و های هنشاد تبانج هک یک و هناکتیپ

 نان ایم سرق ماهور فرطلب هارزا هکنا نون سک
 پسا يوضپ ار يبسا ندیشک و ییکنل ییتعثقبو

 نانچ

 "باتتس ۸ ةقلح يسر اپ مهج اب حتفلپ ( فر بنچ

 ودر هچرط و الابرغ هریاد و یازجو شک هقلحو

 سهرتربنچ ی وچ هشاب يبت نایم
 تساخن ثکرح ینعیمضلاب (ف) لوا شبنج

 تارا تکرح و کلقتکرح لواو )زار دات ق

 لیح جزا

 و (ف) ابآ شبسج
 اهر افسو کالقا

 یببوج گر زب کوکشک مضقلای (بف) لبنچ

 ناور اکرامسب رسکو حتقب ( فر لبشچ

 اذن برعهدیشکهوخب ینعی ( ب) روبنچ

 نننا رخ رقم

 هنارک وام یتحتفب (ع) هبخج
 یبوچ و هنیاوگ ار :دننبوچره (ف) هبنچ
 هک يبوچ و هوشن هداشل دوز ات فنن مد سیر د هک

 هک د رب يتسد بوچو هنیوشب ار هماجنارب نارذاک

 هننامل تسیلتسو تن و تنش ر ۵ هنری تس دبءربغو ناناب رتشا

 ۳ دنج

 ينربزآ يعون يسراف ياباب حتفلاب ( فا) هبنچ
 وزوتاجعم مکن مان و تسا فور قم دذه و ۵ دک

 فوم

 ندرکزیخ تسچ (ف) ندیبنچ

 موذمتفو مکبرسکی وتشهب حتفلاب (ع) تثنج
 )یا

 هیجعم ياخض رممجمتفب (ع) دلخل | تنج
 دیواج تشي

 »تشیرو یر ((ع) سود رغلاتنج

 تشرب تفه نازا

 تسا يتشپ مان (ع) ياوابلاتنج

 ۳ مهج حتقب (تفر کرج

 نر نقد و هدربزو مهج مضی و نایرهو ندق هناوید

 تل ه هش د فبشوب وا لقع هک یونجم و شش وب تل و

 یجیش يا ر# دنبوک نینجار وا شاپ مکش مد هک هچباو

 يزيچ ره لصارسکلاب

 وزاو ۲ هدز يناثب موتفم ل واپ ص۱ جنچ

 هنیوئار واک هایرف

 .هنه کان زاوآ یمرک یمتسب (  ف ۱ رجنچ

 تسا سیرغت یبا هک هدر و و دو کنج ۲

 روسکما وا يس ر اب میج ودرش ( بف) کحجنچ

 هننا وخزین یبل رسکپ يضعب و ناتسپ

 و بشز آ هرپب و بش زا يضعب مدخل اب (ع) حج

 هنیولار مدرم هاگ ۳ ار[ و ی اکخ 1 رسکل اپ

 , هدز مد (بف رز و یی ج

 فلحز !دفی اطورپقو اراک د همورکشامغل اب (ع) .دنج

 یبمز یهتعتفب و نوعیجر انکرب تسیرهش حتفلابو اهنثو

 یراف میج عنغبو



 نج ۳
 يزمجب یدوپن تعرسو یشق اتش و رش ون تصدح ر يه

 شکرس پسا عتفل اب و

 (؟ع).. هویت
 نوش « درسف و هبرگ يب مشچو

 هبآ يب ِ مضر مک حاقب

 بثاو ههیو نقور ند سق عتفلای (  ع) سوپج

 هی اين هیدپ دار د هکیلاصتفلاب ( ع ) شوک

 لر و جتفلاب ( ف» شوبچ

 نآ برعم

 ناب درود و

 راهسبو راک تقو یدم" کی هزنو هنک ید م انف و

 يزيچ نت

 رس یوم یمایث میم هی دشن و مضلاب (ع) هپج

 هیآ دگیور د بآ هکرهاچ حتفل ابو یآ یشوبن او

 تساالغزا يسنج موبسو مکیحتفب (ف) وهیج

 یبرتگرزب و تعاپج راهه مت اب (عر اس

 تیر ز اهنلب هتشپو مدرم

 هنخپ روُنا در یش مشلاب )ِ فر يرورپجب

 بارش لبقو

 دیما خیم يسراف میجاب و عتفلاب (|ل) هدیبچ

 تقفرهمز انب يفعي

 یدیمارخ سرافيجابحتنلاب (ف)  ندیبچ
 یتقررهلتوز ان اب ینعی

 ی دبپچ

 نا دمآمه ارفو« ۵۵ د درک مه ارف (ع) حییج

 لی ابقزا هتشیمآ رد مدرم میم هی هشت و مشلابو

 زعبس

 مشلایو هتخادآ هبیو بوح عتفلاب (ع) لببح

 ثتسا یفز مانوتسیغرم مهمحذقو

 طیاغد لوب یتعی یبماچ ایه (ف) نیبچ

 شدم دیشوبنون هی هشنلاو عتخلای (ع), یخ

 هیدشتو رسکلابو مدرمم ۵ب در ینشو هد نیمار دو

 تیالمز ا نعونو یربود ای دفوکننو يزيچ م |نون

 ۶ یبم رخ ينعي

 انجس

 نوچ ينعيب يس راف مهجای ورپس مضلابوو تسا
 هتشپزو کود وم هو ر ذمج هوبم عاقل اب ) ) *انح

 ۱ 

 یداقفارد يوررب و ید

 هرذودناتساوهاگرد موتفملواب (ع) بانچ
 هننکاو راچ یدرفرد هکیناپسب ررسکلاپ ور انک و يا مس

 نوناب وولهپ در د مضل ایو د وخ له از | ندش رو دودتفتآ و
 لر زب هد دشم

 هراد ينعمود حوققم لوااپ تل بانج

 مود دفن و دسپ م داپ ار نآ و دشاب هپمحخ دچرلک وا

 نآ پآ هک پاجةس تبالور ۵ ؟ ,زب سب تسیدو م مان

 دن ابر اوکش , فیطا تیاغب

 هانکينعي (ع) تبانج
 تیک ينعي میجرسکی (بف) ناشن تبانج

ِ 

 زبز

 اتو )ع)

 و ری (ع) هناتج

 7 هانکمسکب و ينم

 دا ييجع میجودره اب ( ف) نچانج
 زا هنا و يبزا هک دنیول ا بت" ۱ دص زاو"آ

 دنن اوخ زین باش ابشا رن7

۳9 
(0 : 

 ۹ يزبچ زا ر اپ و فن و يش تاذو بناج و لب و

 وزاب و ضوتلاپ عاقل ابو ه ات ما اب ع)

 1 رکشل ينعيب

 واگ رهش ينعيب (ع) یخانج

 ریطسو ءاتول منقلاب (ع) ف هانچ

 نا رب ار هدرمهک يتخت عتغلاب (ع) یزانج

 هنی کز ین نی سکعو ءد ممرسکلاپ و هنراد رب

 زا دوب ییز صاددورف هچنامشاب (ع) غانج

 دنیوگ یبز هیشاغ ار نآ و شیا رآ تمج

 هلمما 9 اف انیپ

 رانچتخر ه ينعي ( فر لانج



 نشد

 هنلب یبمز ییتیضب و عب یصلصتقیو ندرگ

 ياهرتخمتنلایو تشکننا ينعيب (ع) ۳

 ۱ شت "۲

 ودرهو مکشو يور هک يپسآ (بف) روبریچ
 د وب هیفسوا ياپو تس د

 لاس ماهقردو یممز ندمتس (ع) م ۵ ی رپج

 هب7 ربوضع رب هک يشبز و هزیرگتسو دوشیم هیچ عس
 یتحا دنا کنسو شترآاو هتیوژ کشت ارث و

 هنشاب فثتم مه اب هک تسیا هلبیق و هبترم هس محرد

 برع نایک و جم فت و هنزیم امن ید یهو اب و

 بناجب الاب زا هریچ عس راپبزا شیپ هک تسن"۲ مومو

 تدورب و دنکرتا دور بآ رد لوآ « رج ۵ب "۲ نجمز

 رد موچس یک مثا نجمزرد مود «میجو دزاس مک نآ

 یاب هنیوفو دموآ تکرح رد | رنو دنک رثا ماجتا

 نبی رپ

 لصا ار

 لیقو باغشی راتفر زا یعون عتفل اب [ رم

۳ 

 دلم بس نوکس و ییتعنتی ( ف) تشیچ

 قم هتسیفس بم زهر و
 لیام يخرسپ

 رت عتفل اب (2۵) شیج

 ندیشود ناو7 و ناتشگنا "

 تشذشیپ هک مج لقم (ف) بساشپچ

 شک سراب ميجاب حتقناب (ف) کاشیج
 ناهج ماجهک تسیانتاب مان ( فا دینشیجلو

 تسرا زا ياپن .
 باتخ[ ينعي ( ب۱ ربک يهام دیشيجب
 هجبلع نایهلس ترضح و دنام توح جرب رد هکیتقو

 ۳۹4 یهج
 هدمچپ دعج ينعيپ و مالسل ا

 رشذیب هک دبشیج لب ( بقر) نو دیشپج

 سوت

 .یرورس "هخسنردو شفک مشلاب (اق) گشیچ
  رلقل میم عتقر میج مضب
 ز اسب لحن و .مدرم هورنو هبه عتفلاب (ع) میج

 عیج ارادح | و مساون دروآ درو هفلزم مان ور اب
 هد روآ مهارف تسد تشم مضل ابو ندا حهج

 يديلپو نآ لفثمو كس یر ید (ع) سوعبج

 اس

 ای و مفلای (ع) هعیج
 نآآ زج و امرخ زا تشم کی و

 هنیدذآ زوم سثیضب

 اس و نم مهارذ عقل اب ِع ) هیسعیجح

 تسنازا هراشا ناکلاس حالطصا رد و ند وین يرات

 تر ابع هقرفت و يزاد رپ هحاو هد دشاشيب دیش زا

 دنا رب هد دعتمموم اب فاعت هطس ]وب |, )۵ هک تسن او!

 کلاس هک دنیوگ | رن 7 هبعپج هک هنا تك ینعب يناس

 دناهن دوخ ناو فلت ما موعنشو دسر وعم هیت ریپ
 رب مختل ابو یفح ادت هیب حتفلاب )ی

 ر هب مهم ن وکسب ورنرثش یینعنغب و يتشک یس رو تسا

 زکیس یتبیز ارد هک تسا يه اموام رخ تخ رد و هلمبق

 تس]

 ناتسروش رد هاچو سیوچ حدقوهساک (ع) هلیج
 یه اگتسشن يسراف میجایو یبتعتغب (ف) مچ

 هثر کال و هتن امن  افحر د نآ نوماریپ هک غاب نابم

 تسا رازلگو غاب ينعيبو هننابر اه دیاس ناقخرد و

 هنشاپ الت "7 هک غ ی

 سوردخ جات 5 (ف ) ز ورفا یی

 یا ی (ف) هنمچ
 راوخ کی اچپس او

 رسکلابو بسا ندرک يشکر»مضل اب (ع) حومج

 هوخ ناشی وخ شیپ ین رورهوفن اب نز درک يک يس



 ازجح ۳۹۸

 ۳ و ناب اند اب ات اس ت ممشح

 وب ۵ و دای و فصآو مت 3 اضر رنآ الثم مچع

 نجیب عقل | اب (ع) ۳

 هو ۵ تشورعم

 رتا ز دوید ارم شایهلط ت مقح دوش روک هو

 مجع هاش داب ۵ و روک ذم نآزج و بارش شو م اجپ

 و هقخ و رذا تاکنا و بآ شش و هل امی یفعیب و وب دارم

 رابسب يزيچ هی هشنل او عتفل اپو ینسب اب 5 دنز را

 هنابمد ن درکرپ و هاچر و

 میج عقب ۱ ت) مچ

 رخ اغن و فال مشلابو

 رخ یر و (ع)

 خاش يب دنفسول و نایمد7۲ تعایج میم دی هشت دی

 رافق مت وخو مارحت یسر اق

 ءاپج

 اه لیک یبتصتغب (ع) مج پچ
 ناکیب يبرهت میم هیدشتل او مقلاب (ع) حایج

 ی

 و درابننآرایوره هکینیمز عتقلابآ (ع) هایج
 هشابن اینو هوشنا موا هکی چو هشاب «هبسرن يوب اي

 نار اب يبال اس وریش يب مفش و د ما هن ناج هچرهزمنو

 هیازفبن هکیزیچ و
 هزیررگنس رسکل ابو دزد م 3 متلب ) ع / ۳ ابجب

 تحره هنت هی دشتلا ومضلابو موگو جح مد یتخا هنآ

 ینیوگزین لخنلا مجشار نآو ام مدخ

 مر ۳

 زیت رتش میم هیدشت و عتفلاب (ع) هرایج
 توقابوور

 ندرک عایج و یتشت نز هرتسکب ( ع) عابجا
 گرزب تکیدو

 مانزمن و نامدرمهورگ عتقلاب (ع) هنعابج
 لم ر ملع مه دزیس لکش

 دضو ی دن بوخو یبوخ عتفل اب )ع) لابج

 و تروص بوخ مضل اب و رآ مفتشرسکل ابو تربسو لالج
 ءدم"7 زین میم هی هشنب فعم یی ۵ب و تریس بود,

 رن نآ رتش رسذلاپ (ع)ر تالایچ :

 هبیجح

 بوحخ عذفل اب و من نارتشرسکلاب (عر) هل ایچ

 ناب ينانش ودر بش

 ینایحر تفصو یبوخ حتفلاب (ع) یلابج

 هروهشم يرعاش ماننیئو دش اب لایکب بوسنم هچنا و
 لکیه ل ,زب

 دنث میم دیدرشت هبو میج متفب (ع) هیلایج

 تون و ۲ رزب هد ام

 ًژ ب درم ياب ییادمشت هب و مضلاپ

 متچ نازا هک یبشج درد مضلاب (ع) مابج
 الاب لیکرس رب هچناو يچب لب یدشرپو هیاس اما

 ۳ بسا یدش هد وس عقل ای و نجترب ز - ی هر رد

 هر وسکلایو پسا نهم ر هب يگ نام زا و یآ رب

 ياه را و فرظو هناپمپ ندت رب بآ زا و ندمآ

 ه ون لصاح عایج کرت منا ار لعف دک يفم بو بآ یپ

 (بف) نابچ
 «هنود ربکت و ز اد اب یتعی

 ای حزعل اب هروش و یو مضلاب (ف ) ی

 شا هل اپ هک يلاخ و کشخ يو ۵ک مینو هل ایسیسر اف میج

 نم ارخ يس ر اف مهج اب حژتقل اب

 ۹ هنر اس

 ده رم اب یی تب ( فر ينابچ

 نامارخ

 ی هیمارخ جتغلاب ( تب ) ندمناپج

 یجعم ياهزلوا میجرسلب . (ب را تاچبچ
 ينحفم و 5 ثبیخ رخ ۲ رد

 ی ر ی (ف)" هغ رچبچ

 هنایزاتزا يسنج

 :ارقا وب مسق زا دل هویک مفلاب ( تب ) مچ مچ
 تن

 یح دقو دس اک مهج و دره مضب ( فر ه,کپجح

 هروش یبم زن هاجو یبیوج

 دروح هچفک (ف) هجرج

 درک وبکت ورجتف ( ف)

 یابضبو ید انس او ندرسفو یتسب عتفلاب (ع) دبچ



 ولج
 یزات و يس ران میجاب یمتصتقب (فا) کلچ"
 ندزتکید هچذک م ال ن وکس و مهج مسکب د موخ تسیج رم

 راکوراوش دو گز ربراک ییتصنغب (ع) للج
 ۱ اه راک مضلاب و ناسآ و در رخ

 رت هدور هیب رسکلابو نهی رب عاقل اب ( ع) ماچ

 تحخسدرمو تخس كنس عتقلاب ( ع) هییلج

 (ع) هویلج

 دنتسوگر زب ی رس يسر اق ممج حتقب (ب) هیلچ

 ین لک برعم ( فر) نیجنلج

 ,مجنزوت ز يادص یترسکی ( فر لج
 وجت ور اهشووهنأو دنه و هزب رخو ءد ابو نآ هقنام و

 ر ز هک ییشی ريآ شاپقزا يعون و بآ حج لت ۲ هتنامو

 راولشی» لک واهق .نآ زاودننایر ات را ز ييشيو واق
 ینز اس

 وب كم هزاو ۲ جتفلاب (ع) فینلج
 شمسی و ند و

 ندشهدننارب و بابک بس بوچ حتفب (ع) ولج
 ار وا برع ذکن + هتف و زعم بیکپ و يرجبت یط و وا

 هذی وک بانع

 خا رف يداو يزات ممجاب مسکل اب ( فق ) اولج

 زین فقوجارن 7و هد ایپ هو رو جوف نارذ حنقیو بر پ

 هنن اوح ج وف شی ز اقب هنی وُگ

 رّت جا رخ و را هلیع رسکلای ( ف ) زا ولج
 تنش رس و هنحش و

 مراهچای و مشلاورسکل اب ( فر ی

 هننت ناف رب رو وتاج شرت هچذا فب ی اق مجنپ و
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 تشذل هلدالج حیج (ع) هولج
 ناگ هننیشن و شسشن ما اپ 6 عر سولج

 ید هک ينسر یسرافمیجاپ,(ف) کولچ
 دن دنبدب رایسا

 نررفب يك ن د يک طر الچ یتپعشب )ِع لولج

 "۹۷ يلج
 ۱ ِ گ)

 لب درشب زا )ف ۱

 دنورج فدارم خارج عتغلاب ( ع) دن ولج
 هلثم  (ف) هدنولچ

 يصخش مان مود مضولوا عتفب (هف) کنولچ

 (عد
 ندوین ۳ و شسار" ترس اچ يفجب ید رک هولج

 ۰ ]و سورع و ناقیما رخ رسکلاب : ولج

 هسفموزایغلوجم يايو عتفلاب (ع) زی ولج
 ودر لرزب لس اهو ميج عتغب ( ع) هبلج
 رادرس شیپ راوس یتف رو يداو هر افلو موق هلح

 و ناشز او شورو اراکش۲ جتفی (ع) یلج

 ندشردپ نام

 هوم مان يسر اپ میج رسکب (بفر) نایلج

 دذناوخ بانع شیز ان هکر افک دقن ام عرس

 لنوم دنهیابزب هکنازبس شام (ف) ن ایلج
 یفناودخ

 (ف) هنابلج

 هک هش ول هس و هشوگراچ بوچ ( ف ) اپیلچ
 ام يسيع ت رضح يراصن 5 هیقعب و تسدر

 هچ وخ ۵4 نز

 زا هک يلحش ينعي ( فر 01 ها

 ۳ بلا ل هعم طعحخ عحط لنت

 فریدننامهک دنیونار ر ين حتقل ؛ (ع) دیلج

 طد ی زا ی + زین و هنی وک مهار جد و

 مچ ياه

 مد مک شواچ و لاوتوک عتفلاب ( فر ریلج

 هننک يز اپغ و دن مهکار

 یسفننیه حنقلاپ (ع) سیلچ

 لیپو پسا لج مال عتفو میج مغب (ع) لیلج
 لج وززع يا هخ مانومننکرزب عثفبو هاب يزيچ باقنو

 هدش یکشحخ هک ثحارج تسوپ مضب (ع) هبلج

 هنشکیمز  يالاب رب هک ماخ تسوبرراکیتخسو دنناب
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 (ف) کیلچ
 يزبچب زبج ی هنت تخسو هننک نادر ین م
 هدح وم" ابو يس راق مهج مضب ( ب۱ هلبلتج

 ب رطضمو را بانش

 فر رعمواوو مویشم" 9 (ف) ونلج

 عانعتب هیبش تسیزبس

 هجنکرزمنشکریس مکیمشب . (ع) . نالجلج
 لد یامو

 درککناب عتخلاب (ع) هلجلج

 رس هسناکز منو 7 دثمو "۱ اردو هلوئنز

 روسکم یس,اف میج ودرهاب (بف) هلچلچ
 دنیوف ار زاوبلغ لبقو هلج لوج رصتخم

 اهرسو حبص 9 (ع) جلج
 اناکر

 هنا هتک وین فلج يفگيب و

 یدیناینج وهعر ی

 جبر (ع) ملج
 ییتعنقبو تخرد زا ندرلزاب تسوپو روتس ندروخ
 خاشیپ واک مضلاب و رس شیپ يوم شتخیر
 ۳ يومرایسبرا نترب هکن" رضکلاب (ع)۰ طناحلج

 لیس یهیرب يزات ميجاب عتفلاب (ع) ٌخلج
 ار یداو ندرگربوار یبمز
 رب هچناتچ دز هنایزات عتنلاب (ع) دلج
 نر ارگاوزیچ رهزا کالاچو تسچوه روخ تسوپ

 سرا
 درک هاک رپ رثش هچب تسوپ یهتعتفب و ناومح تسوپ

 جو د یک مارتآ نادب هد رک موصت دوخ هچب هقاناث

 تو شا هچب»ک يزيو موش و تخس یبمرزو دهد

 ندش تخسو نا هنفسوگو ارتش «دامو درجیب ندا
 یاشن ندش تسچو

 ند ز هنابزاتعتفلب (ع) مه دلج
 تحسو تش,د ییمزرسکلاب (ع) عادلج
 هنایزاتوربب روت و نانسعنفلاب ( عف) زلچ

 دم اک و اهم هک یناث موبسو وا عتب

 تشردیبمز مال ووکسو میج عتقب (ع ) سلج
 برطم اب دکیف و مبطسو مکحمو ظیلغ ي زیچ و هنلب و
 هنهشت هناعخ مد رب میاد هکنا مالرسکب و ینیشن

 یانهشنیه مضلاب (ع) عاسلج

 ناتسلگ ب رعم (عر ن اتسلج

 (ع) طلج
 مارا ن هیشک ممشپشو

 مه ز ا اه بل ندشءهد اشک یتعیغب (ع) علج

 نتفک نصف و نر هلن ابح مک ود و هدب د نآ دن د هکن انج

 ندرک نورمب هماحو ندنک رب هاچ مال نوکسو جثفل ابو

 ياجرپب نز ند وب هداشل ي ور و
 راونساو تشر هم تشسحنفلاپ (ع) دعلج

 تسايعضوم مانو

  اوضتسا زا تشولر ندب رز ِ

 هک در اک ب7 ینعی زی رف دراک ییتعتقب و تنگ ماهت
 دتنکهم دی دق بارک تشوٌاب

 5 وبا کرزبیاهرتسک (بف) نعلج
 وجرونصتخرد مسالاب ( ف) هزوغلچ

 هن درک مانهز وقاچ رب انب تسا راهسب آ هز وغ
 ندیزیر و ندنک تس وب عتفل اب (ع) فلج
 اب زالف ندیم و نا جو لقان اه ربو نارجو ولت

 د مو دشاب يپت هنایم هچ رهو يهت مخ رسکلابو ونک رب
 دیفس و ک اپ پر« رخسو ه دننک افج

 دیدشترهساب اتسايندمفب( ع) ر افلج
 ۱ ۹ حوتفم مال دمو
 تسا مال

 هلثم ( ع) رغلج
 تسّیاهوممنآو (ع) ز وغلج

 ترتشایم مود نوکس و می عقب (ع) فلج
 ۱ مان ف الا دی هشتب نیت مسکبو" تس هب لارناو

 0 اش ر د تسا یعض وم



۰ 

 هوکنداج

 كاح

 هویوکن زبا ر ود یکچا ارذ"۲ ثسبپ ز ود و هج راپ

 ییلرسوزاوآ شوخ تسیخ رم عقلاب.(ع) .لج"
 پالخو لکخو یی فکر زب یقفنلر او داپ و ور هیچر و

 تبر ابسکت اب وزمبچرش

 تفت اسرز !دک جذربو مدنکو |پم اجواهطاسب وایبلکتخ و

 زا ير اسب و روفس شوپ ممعاایو

 هشاپ ه هی مپ

 نفر يفعي ندیلجز اما عتفلاب (ف) لجچ

 تسا لیعتسم يفعم سیب: ز زمد 3 هک هل . نابزیو

 زأ و نفر یورمب یاجو نطوز احتقلاپ ) و  ع كاحم

 شور مشچرسکل ابو ر نت ه دن ارو ن درک نوربب یطو

 او سورع ندومرف هولجو ندو دزو همرسپ ندرگ
 وا يداافشور و

 برس شیپ یه وب دیلاو عتفلاپ (ع) هاچ

 مس ؛فیصت

 سوق هو دو می بالچ

 تسیبوجو

 ام محخ هروغتو نم ز حتفلاب (ع) هت الج

 نی هدرک نایک مشلاب (ف) بچ الچ
 هدنف اب هالوجو هلولم

 مچردهکدنچ يا مضلاب (ع) . لج الج
 هنزیوت متشو پس اب هتخ ود

 اهزیچ هه هک لیس مشلاب . ( ف ) .جخالچ

 د يبپ

 نارتشر یه زربششبار سکمکلاب ( ع) هاج
 فرعردو تسوپ و هچب ریو رمنتيب ه دام نا هنهسوکو

 اب اتکب هکیمرچ

 لززب امرخ تحخر هو شف غوره و دیک ایمتشا
 ریش رایسب هد امرتش و مکعم و

 ندلن کالاجو تسچعتفل اب (ع) یه داج

 یدیچیب رسکلاب (ع) زالج

 ثخس رتشت مضل اه ( عر دع الج

 يیچرد تسیه وک عتفلای . (ف)

 تبس ویو ندرنهذایز ات حذقب و هنجیب

 ۳۹9 بلج

 يوزب اجر اور زی و کر زب حافلاب (ع) ل دلج
 ارن] هشاپ فقر و فطل ورد هچناو لایج دض زین و

 لالج ارن7 هشاب رمج ورق ور د هچناو دنی و لاپج
 کر زب مت اب و هنمانل الجا ر یطاب ت افص زین و دنیوت

 هکم يوس دن زا تسیهارو نایابراچ يالجو
 گررب هدام رتش مش اب (ع) تلالج

 دن ریبو یدش لرزب متفاب )ع) هل دلج

 : ناومحو يز زی

 رددک يعايط مان,زین ,( ف) .هسیره ل الج
 يتخپ بوح هسب مه ز | ش

 ( عر ِك كابدح

 ,۵ اس زین ار يسيش لاسو یشاب لالجب بوسنم هچناو

 ست

 ی ۳ تفصو يل ر زب ينعي

 هتیونا ميراپيد ام ي اذلچ دامو دیو یلالاج

 تویکنع هورقاه سا و مدقل اب (ِعر یو الج

 و یتخیطنا رب و هدنشک عتفل اپ ( ع )

 ندرب ياجب ياجزا هد ریو رتشو هنپس و یبتعتفب

 بلج

 ندیناود تقوب .پسا ندزرب كن ابو شخورف يارب
 ی نز يسماف مد و دم م ۵ ات

 , نایممد « دنناتس هق هصو تحا مج نذر وآ رب تسوپ

 رسکل او مبغل اب وند یوآ دق دص یا رب ند اتسرفسلو موق

 ن الاب بوچو ناراپ لنت ب4

 من رب زا هک یپب فبط ود یبتعتفب (ف) .. بلج

 هنتف و بوش و اغوغ و دنز اون يمو هنزاس

 و صبیفوا دمو مداچ رسکل اب (ع) بابلج

 نانز شوپالایو رجعم
 فرکنش بابلج

 لعت

 هشحافو يوح دب یز رسکی . (ف). هبابلج
 يسز اف يمج:اهد ممکلام ۱ تر. هساپلچ
 شفرک
 یی کرغهماج نایهمشلاب . ( ف ) کبلج
 دسم مهب هدانسبا ب۲ رب هک يزپس

 يالکنو ۷. ( ف )



 دنن ز مه يب هکزرُکو

 هم مهجو دره حثقب ( تط) چجکج

 مشو بقورعم مود حتقو لوارسکب ( ف ) رکچ

 هنمان اریزیچ ره هن امم و جار و تقشمو 2 و

 يسراف فاکودره (بف) هنغآرچ
 1 عج نایش ینعپپ

 و شش و رثچ و لدرسکلای  (ف) دنب رج

 حشاب یازبو۲ مکشرد «جناو رغال و هنز رف ینعیب

 و رنج "ءهننک مرک يا ( بف ) ببات رج

 « دنزوس

 فقاع ينحب (ف۱ هنفات رکچ

 فاقتقم یلعی ع تع] هنشت رنج

 تشذت د بات لنج لثم ( ببق ) هنفت رنج

 ناقشءاع زا تیانک ۰ ( ف ) نانتسخریج

 نام ولظمو ناکلاس و
 ریزش اهم ی ه ۳ ر | وخ سکچ

 راوخ تفشم و شک مئو
 تسیهایگ ماف ( ف) کرج

 فشاع رطج ينعي ( .تقب) مرل رج

 مود يس و اب اکو دره اپ یک ری

 هدروعخ هرم اچ ین الف هنیوگ و هزبکاپ يزمج مویصم

 ّ-_ت

 دیو

 تر رک لی

 کنلکز ا يخو مو اک بل ( فر هر ِك

 هک هزیز هرطق ي ميس ر ان ف اکب ( انسف ) رنج

 دقب وگ هحشر يز انب ۵ج ب۲ رد

 ندیکچو يک هنمرشر تلیبش ( بف) اهکچ

 هنزمق ز

تق (بف) 5 چ
شت یروناچ 

دارم ز اب ی
  ق

 هدیکچ

 9 یکچ
 و

 سکچ

 ۳ اب وز اپ همهشدرون اچ یجتصتب (فر) یسکچ

 نآ لاثماو

 زابددز ی بوچ يسراف ممجب ( فر نزول
 ید اشخد ۳ یی

 تسیکشرم يمرآقميجاب حتفلاب ( ف ) ۳

 مشیرب"[ لاودمضلای ودر وخ

 را فو میج اب م یجترسکب ( ف) لکج

 ۳ | تسپب مش مان هنی وذو تسا ي ,ی الو ماف

 لکدچ یبمکرت ياعمو یایورب وب پومسم

 هدپج بآ رده هزبر هرطق عتغا اب ( فر هلو

 هنیوگ هعشر يز انهو

 ط ه رطق

 فاکرمیجابورسکل اب و یدصاو عذول ۳ (ف) مس

 تسا يفيالو مان و د دمشک دم اج يس راث

 ۳ هنیون لویلاریطقت يز انپو هچ در

 "اهس۲ يسراف واو اب مضلاب ( ف) میوکچ

 دک ءرت مان یسر اف. مهج رد مه اید رزین هشمت

 و هنیوگرین لوکچ | من۲
 ر اقنم ينعيم ۳ رس

 دقرد ایل مود مضو اوا عتفب .(بفر) تکوکچ

 جون یکتما گرب رب جن او هتیوذ زون یپب رپ دک

 سرو اک بضا ار نقاتاک یعای جنب وُد كتوچرخ

 فروسکممیج و درهاب (ف) یکچ يکچ
 مرچ هنک تنم يسکرب يک ن وچ دکنا ينعيبيس سو اق

 هیوک يک یکچ هتقرف تشْلنا و هبدوخ يوللر ۵

 يرماه يرم | اش. ی یناتسو هفذکنانچشخیدپ او ام یثعب

 ی

 زین رزرو سقررعم عتفلاب ( فر

 دی دننا وخدوپع يز اقب هک هذی و کن

 ۱ برون يم ینعب ( فر نوخ « دیکچ

 .نآ و هدیبنکز زا یعون نیترشکب ( اف ) نیکچ
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 باتف 7و هامر وگذم مهج معشپ

 خی ذل تشک هک تسیغرم يعون ( ف) کنج

 دراش

 و فاطهننام فقس (ف) سوقشم تغفج

 ناکشوچ نوچ : دبیخ

 زر خاش و یسبوچ هساکحتفل اب ( فر هنلجب

 منفلاپ و « دبیحخو ه دن کینعیب يس م ایر ۵ ورولن !عافتيفعب

 رنو مدرم یبرس و هز !دنا ابودرپب ر وتس هک يدکل

 ۵ روخ «اچ رفکیب یبرع مد و اید م هر و نآ
 هنیس وگرس عتغل اب (ف) هنعج

 ينشب و فو رعم مضلاپ ( فر ندز هننچ

 1  تساا نو

 ترشایم يفعب 8۳۵ ] ندروخ يتفچ

 ندرک

 هدم (فر  نادزک ی شف ٩
 هنفچ فد ارم عتاللاو ( فر و دغچ

 0 ينعپب ( ف ) ۱ ۱

 اط دنامزاب زا ما (ع) ناو
 : خارق و عاهج ایراد

 ن 2 تشسو ندن اما

 ندش دلشح ضعلاب *( )۰ توی
 نر دیر و : وغج

 و يناجواکهنج

 نلشخ هایلوو

 یپبرد تضشپ هلبیق و دروخ هاچو

 زاوآ ینعبب يسراب میج عافب (ف) فچ
 ربت مغز
 عیب يسراف میج ودره ای /بفز فچاقچ

 یلحبب يسراف میج اب عتفلاب ( ف) ف

 زا  هلاغ زی ۳ و

 هلثم ( ف) فیقج

 سورس

 تسی !هزبس يس ر اف مهج اپ فر ر دنعچ

 ب رت هننام يذ دروخ

 نادب هک يبوچ میجابو عتفلاب (ف) فیتچ
 تارغج ی

 دننز يبرد يب نوج 97 مر او

 ةوک هلق امویعرس گر ات عتفلاب (ف) هاکچ

 هند «مبج ينعيب داکچ باصن بح اص ام | اصوصخ

 ی درب روم نت

 هلثم ما ی
 تنش هک هاکچ ینعیب (ف) وه داکچ

 رد هک تسیروناج عتفلاب ( ف) هشاکع

 هشاب اه راخ لود هتنام شتشپ

 زوشنم سراب میجابو مضلاب (تف) کاکچ

 خاروس رف ول هکنآ و نا و هلایق و سیون

 ۲ دلپم ياحد بلاغ اما هننک

 فیسکو نارگزیچعنقلاب ( ف) لاکچ
 ه دیصقینفلاب ( اف ) دماکچ

 5 دم

 زآ او ه دنگچ يسماف میج اب مسکل اب ناکچ

 ندیکچ

 يسک و دادشم یناث و عتفل اب (ف)

 0 ۱ , ر ی 2 زا یون نون
 گدنا کشجنک زا تسیغم ( ف ) واکچ

 جاتو هنیوُل رونچ یدنو هوبزاو۲ شوخو لر رب

 هریق يز اتبو هزوه فارع ردو د مادرسرب سررحخ

 وا هتفگلج ينعب يريگتامجر دو دنیوگ ييلبلرب و

0 
 ناقتسم عهج عتقب ( ف) تک هاکچ -

.یز کی د هفکو مشی ربآ کد و نب "اون و يزاسزبنو
 



 لمج ۳۹

 نو یاه ات وز - ت

 دییقس ۱۳

 تسانم مضلاپ )ع) تارغج

 92 همای دي الا هچ نهس (فر) ه ر ابی

 ئ فو زی

 شو هروسکم هارد عقل ( تک ] هنشرفچ

 دور « دیچمپ کو در و ماع نایسط مادون یاس

 و راب ثچ لث 0 هرا ورغچ

 ر ددبسوت یس رم ۹ -ذقل اب ۳ ن ادیرعچ

 نازک تاغتاو

 ۱9 یو

 یر اق میجاب و نیغ نوسگب و عتفلاپ (عر رج

 هتوب یمتعاقب دنیوک لک وخ ارث" هک ی تسپ روناج

 مایت تفاهشو دوب هنمر دن یتف اس هیقس تی اغب يه ای

 و دم" ۳ هکیتتحا ج و در اد يب ور اجپ

 يز اقب ينعم ودرپب هشاب ه دش عیج کرچ نآ نورد

 دین سابز ریز رد هکهرکيبطبتتر دو هی وگع حغش
 در ادنيجالع شفاکنز اریغ دوش کصتسمنوچ و

 رد هک هرت و يزبس ریتعتفب (ف) شفج

 هک رساب ودیرر اههزبس عبیجزا منشیپراپب يا دنا

 دروخ

 هلئم (ف) تشعح

 لشجنل ییتیضب ( فر کعغچ

 هبآ يب ربآ عزل اب لبق و نت رسرسکل اب ( ع) لعح

 و ندیشک نیمز زا لگو ندرکر ود تسوپو هچرومو

 ایمدو ناوضتسارنا ندرکرود تشوف و یقحخا هنآ فرم

 غرم رتشو ارربا داب ندن ار و نداد تکرحو يهامو

 یوم یدیلورب وار يسک يقح دن اورقش ندیودو

 يفرظ و کش و ییچ یبتعتفب ( فر لعغچ

 و دنر ۵ یا رفاسمرثت او هنروخ ب7 ناز هک نیمرچ

 لغچارنآ هک یچ خس یتیضیو يالولکن یترسکپ

۱ 

 »رپ ماش آر ِ 1 مشی و دنیوگر او

 کش را  هتیوگ نشوج

 ین يرت من یراق عیب ۳ ر) ریه
 زا

 تخ,دحمب حاشو مننج گلب جنقلاب "ف) نفج
 عق وموویش وخ تسیا تر دو رولت 1 تسیعونو رژ

 ه دم" مین رسکل اب اس

 0 لوا مقب (ف) هینشچ

 ت همش آید زر

 یشجنکمضا ابو هنافچ ففخم ج تقلب ((هض]) هنغجت

 نتنجتکر نده تنش نیتیعب ( اخر "دوخت
 لایه ضیب سرابيج حتفب (ف) کوفچ
 " هنبوگ هزم دنه رابزب تسی روناج لیق ر یواکج

 اجزا درک تهیه قاب (ع) اچ

 یساز زا ینهیرنگب و یممک و :نارگو ندشرود

 اگهنگر ماظ (ق) هشیپافج
 ندش کشخ عتفلاب (ع) فاغج
 ينعب.ناغرم هلگانب و عتفلای (ع) هل افج
 ناعت دهن رپ لیحخ

 هلثیب (ف) هلافچ

 او يعون يز ات میج عتفپ یک تفج

 غا ناب هک یبوج و هبلق راک و فاط دض جوز مضل ابو

 نیو یتیم دنه ی نایب هنشک هکسم تارغچ

 ما سس او تعقتم یتعیپ تقلب ( ف ) تفج

 مضلابو نش ابف اطدننام  دیخیففس هکتسن ]جی

 تمايعرب ز هک يبوچ ودنی وکزین تسچو ناپسچ و لنت

 مد ممجنز مسکلابو هتفینات دن هتسکش

 _لقم زاس زا يعون مضب (ف) ژزاس تفج

 نآ ویغو باب ر و کنج

 متيب لعپب ( بق )  تسالس اتفح

 الف من یسراقميجحتفب (ف) کلن تفغج
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 ۶ نهم یی 0 تب

 يوق و ربط ءاتول جیم ی

 شفاعج هرفم (ع) شوشعج
 يتش)رورز اه ينفل اب (ع), ظعج

 دز ييمزوب و دف تقلب (ع). فجچ
 ندنآ ری پآ ؟ر یشل

 تمسا

 زی درج او هروخ یوج عقل (ع) رج

 ۵ وپ مس ار 7 بس ایل و نونف ورته عا ون اب هک یکم

 رث امیبل هوب هه رم زین و تشا د يلجم و اب مر .ورربه

 ِ دا يکي کر رریاپپ م انو تسبوسنم و هب رفعچ رز مت

۳ ۱ 

 بیرق تساتضوم مان غول هاب رغعج
1 

 دل یر کر هیحر هر 1 ر ایط رغعج 1
 ودره دلت هبلتوا ن روج هک دنیوکخ نان 7 م ایط هنع ۱

 دک ها اپ يل اعت فح را ياجپ دنتف روا توت

 ۱ ۱ هزیبم تشپب رد ۲

 رو رک خر داف و ملقب لب ۱6 نر .لاعج

 سجن رد * را ویه وا ت.داع هک تسیم رک و ن اطاغ

 و د جیب هسرب وا ماشیب لک ع وبی وج و تسا "
 ی هینا هرک حتفل اب و مر يا و

 ندرکوزر و تا د عیط یبتعتقب ( مت

 "ماعطب یر ددناشا يمو هان هروشب رتشو شو مهرنم

 الاب ات وکو تشزاد هزم حتفلاب# ( خ) ریقتت#
 9 اکخ ید ری جت
 دین تک
 9 نا هک یبوچ حتفلاپ جا

 نانز هک ةخ چو د د وقت فیس شاد !دکشمات هننارومش "
 ل

 سوتی بوچ مشاب و هانی زد ایران

 واگن هلو ملاظ ۱ تر ۳"

 نر 9 (تف) راغچا

 (ف)"

 هه و

 ۳۹ ما جج )
 . حارف ياه نبمز رینو هجنرد تساعضوم لبق و

 و,نزرا نان ,ينعيب .جتقل اب .( ف) :ر اچ

 وز هلی ون تخز هاو ین نسب وا نافوتک سم

 ..ن اوبحرلیوو دنفسوگورتشو ءاکن فان
 ابح ييو ۵ مافشدیز عقل«, پی, ) ,زاغچ

 تکودروآ لبم ب7 هچره مش اب (ع) لاغج
 9و , گ + شرج رب مویش
 اب اف ملنشمتفلاب (بف) هل اعج

 ۱ ع ورصق د عفل اب اب , (بنر . همه ابتخچج

 تسیزوش مان یر رافمج اب ناب (بف) نام

 ییوچویاهیناک رسکلابو یتسومز ا تسیز دو

 ۱ ۲۱۱ ناب شم رخ وصف
 ناجا هتشم هننام یبوج جتقلاب ِت هناغج

 قننک دییعت تر دیهنچ لچج الچ » دنق اکننا ینا رس وک

 انو جنرا د هان ی ادب ! ی ۵ وبعرو زا تشسیا ء درپ
 رز

 ۲ يقتسوم

 اس کی نشو من (ف) نایناغج

 ۳تن ی | تسی هلعمو ام داش

 هد بدر عقاب( ربع
 وشجوود هتک 1۳ هدنپ یمتاحتغب 6ت ( توبغج

 هم اجرتشاوم مپ ما نام ۲1 اما هینپ حثقل اب و هدنکآ

 ِ اب ِ لیفو هن,ن سلامنو شل ابو
1 

0 0 

 ی

 ۳ هنن اولا ید تک سید ۷

 تی «زوص يا مپ تك ی

 ۱ ب مت لثم ي 0

 هاکاب هفامز اچ هلاغرت و زب قلاب 1

 5 درب ٍ ما میجا عتفلاپ

 ۱ روی تسیهاچو خارخ ه اچو هشاب ضد هیم هد دو

 2 نی



 ی 2۹
 رد بانن# ينغب .(بف)ر . دی یه ابنهیشچ
 هش ترج جرب

 سو ی ). نیش ف اب هل
 گفتم و نت رز ریب دت هبشچ

 ۱ نبی اهریپ جت دفف

 غیت يآ ( ف ) غیت "دیشچ

 دبانف"[ ینعی (ف ) ير واخ هیشج

 فوتعم نشد و تابعپ آينعب (ب) رضحخ هیچ

 ید باتف7 ۳ ناور ياپر ه هیشچ
 تقر توح جرب

 تیپ (فر ۳

 هاو یی کر ناتو هم
 زمرو هباتت ينهب ( سفال اب | سه یذچ
 بابتفو يتجپ ( ۵ ) ربر ب ایبس هیشچ

 توقع بلای تی ( بج)) هاتف

 ۱ منزلت بش ی دعب ( ف ) ها

 نی چو ا هکینجمز ( بن ) راوخ کی

 باقق 7 ينعب ۳ ی

 بت ابسرانف 7 4اراع, () بتونم رب هو منی نچ

 تی و لنت 7 :یایه) رد شب رون هب
 انمزا يلزنم مان (پق )۰ ی

 دراد مانابرثجنا هر انس ته نار۵ ورو جربر ددام

 ینارماتو يلثوخ .( فر نشج

 زورون هک یبدرورن مشش _(ف) گر رب نشج
 هنپ وگزیبن هم اح

 2 طنو | لو ار ط(رهفیراع زا هر

 چجص ن هیمد نمتیفب (ع) روشچ
 وا عنقبو یشورهنابپ هشپ نزوب (ابف )۰ ,هشچ ,
 هم اجو یگا رمپ نجقس 7 مود عتفو

 تم بنام تر د عاقل ) (هاغی ]6 خ بشجم
 : ی ویقط بنز وب (ع) ریشج

 ی زج یاد

 رج

 ۰ ۱ 1 نم ۳9

 تر همرچ هکن ی .,(بق ),.,هنیشچ
 3 ۱ 1 لیبن يمس راف مهجب و د وب

 هاب دپ نفت (:عر» بصچ
 4 / .. جک ينعيب

 سوز .صاصح
 و ریطم یصصش جا دشت لو مضلراب (ع)۰ ظج

 رفت ور« بجا رج. دف جرم مو یینص ات یار

 ۱ ها تر کز

 هرگتش دیو ی [ز ایر اس, ( ع) ان ایظج

 تسی ورا د مد 1 9

 هم یی طب لزت رکن اب (ع)پ بااعج
 می ایمر د کر اپسی مرسهچل اپ (ع) .ر اعج

 و اتفل اردرسل و ممج حتفبو ندربورف ياجب و د دنب

 لاح ن القان ينعيب (ع) ششاعچ

 كد ام تنندرسکلاپ (ع) لاعح

 ف

 ادرخرب وزیّلنا رش هرم عتفلاپ (ع) .بجج
 قم عقدا دنا ید رو مه ارفد دی
 رهت شکرت عتغلاب .( ع) هبعچب

 تشردعضومو ییمز عتقلاب ( ع) ع اجعج
 شک رس و تن و

 ورک درمو لو رم ي وم عنفلاپ (ع) دعج
 .مپ رک و مادنا

 لب :لیخب یفعس > (ع) رس ان الا دوج
 ۹ و وک ينجوب (ع) مدق بعچ

 . قنبناش ر رد هک يه ايس 6 ) مت مچ

 فا رج اب ماق افتر و هک يه لیقو دشاپ
 ۶ دبچتهب دعج ينجب یمن لب ری مر هام
 مکن شدنه دک تسیه ای مان ع 27 نم

 ۱ . .دنیوکش



 میم و يس راف مهج اب ( ف) ها رب مشچ
 راظتناو رظننم فوقوم

 اظتنا مي "(اط) ۰ نتشآ ۵ ءازبشچ
 ن دیش

 ندید ورف اب نذر

 هتل اجحخ زا ای و

 ایصبی ینعم "(بف) بآ يبمشچ

 هو دنازا و مرشزا یتسیرگن
 باتق7 يتعي (  ف) کاف غارچ مشچ
 و خرس بارش ينعي ( ف) سورخ مشچ
 گقوشعم بل ود وب هایس شرس هک خرم دنا

 با رش نا تیانک ۳ ۳ و

 عفارت لای هو هنآ ز اای میت رخ

 و رث يعي

 فرشعم ناف دو تایی 7 فا رضخ مچ

 ي4 2

 دیما يسراف میجاب ( ف) شنا ۵ مشچ
 ندوین راظتنا و یقشاد

 "7 نع مشچ "لم ( بز » دیر ه مشچ
 تبثذ هک
 دبسر مخز مشچ ينعی ( فر ندیسر مشچ

 دتاپ
 ه هرم تشُلنا ينعي (ف) لح مشچ

 تش ذک هک خز شچ لتیب, ( فر جز مچ

 بیس نعي فوقوم مهجای ( اف ) مخز مچ

 دبملخن و

 ندبسرتو نه رکتراشا (ف) نادز مشچ
 را دمبو کذنا نامزو تصرف ک دنا يقحيب و ندزک مرش و

 ن 2و4

 ناطاغمشچیتعی ( فر) لیعایس مشچ

۳۸۳۹ 

 يیفچ عن تیاف وا اظیاق دیجعمآ نیش نوکشز
 ۱ يکسیمو

 تناسب ساب زا رت
 ۱ ۱ ی
 ناتراتسوه اما هیانک (ف) بش

 مچ

 بش مشچ يتعيب ينحيب (ف) يابب بش نچ

 رادیب
 اشتکتمو ن هشره اظ يتعي 6 نان مچ

 يسران فاکو میجای (ف) هنا 0
 خا رف مشچ ينعي

 " واک مشچ لثیب (تف ) شیم و اگمشچ

 تش نکن رک

 مشچينعب یسر اف میجاب (فق ) ن درگ مشچ
 لبس باوخو یدیناسزو ما ز

 باتو فورعم ( ف) ی

 09 ی 1

 دیپس هطقنورد هکبیشچ (بف ) طوقنم مشچ

 دشناب هد اقا

 چهار ينعمو و مر

 هلم يفعي 0 دن

 باتف7# هصرق یفعی (ف) باتف"آ[ هیشچ



 اشچ ۳۸۸

 رد تن يسر اف میجامو مفلاب ( فر) تسچ

 ما وتساو دوز و کالاچو هنقرُک

 ين همسرب يسماف میج رسکی ((بفق) ناتسج

 هتیوک يلميپ هنه وزن برعا روا هتسب مس یخس طلعب
 ۵ روا دز

 ينحيب يمصع فاک و یبتحتفب (ف) .کنسج

 ين اشمب خا د

 3 ی ین

 ندرلو نه اهو ندیناج و نهبچ

 لجن ام هیغنو هیقن هشارح عتفلاب ( ف) هنر

 لک وآ وب ی ادرمشو رأس ینعیبو دنیوف

 کیالمو جو يمد"7 مسج ییتعتقب (ع) دسج

 لی ارسا یب هل اس و و نارفعزو
 تشخ نوح و

 ينعيتيدب و بر كرزب رقش خنقل ای (ع) رسج

 « ۵۲ زین رسکی

 هشایذلیو هنر موتفم لواب (فا) تکسج

 هتیوگ ار لگينعيا ( فر اکسچ

 روتس ییگرس مال دی هشت و حتفلاب )1 و

 یبیس ای لگو روتس یبتسوپ مضلابو ناب دانو ن

 زا يمایسبو هشاپ هیپسای درز ز ای خرس هک و

 ایبلک کیر ابرسکل اب و زیچرف

 تل مک ریچره و ترس ( ع) مسج
 هفت ای

 ا هذت و هب رذ (ِع) میسج 94 نو

 هابکتب*۲ ۰ زا هکادویک ۶: رپم متفلاب (ع) شج

 مدرصو هوب هزورمق لنرب هبیش تی اغب شکنر هنز اس

 ناگرزی وهنز اس نی رتفن آ ی بن ویاتشک راهه ریقت

 ن درک رد مخز مشچ غفد هتبجپ

 ! واصعپ دز و یو یتقوک ی دی دشنو جتفلاب و

 نو رثا تل اید ایشان 7 زج و مد ن  ارک هو

 ۱ ! ر هاچ

 مچ قشم (ف), شچ

 ثرادبلاو عشاب (اف) ءاشچ

 ی اغطا

 مچ

 در د ياهاود زا هک وسکاج یاپه ( فر م اچ

 تسا مشچ

 ذينيب و دنیوگ ارزرکم تفلاب (  ف ) ناشچ
 ده هم "] ز من ناسف

 حوتفم ییجع ي ابو لوا عنفب ( ف) ریشج

 اصوصخ عایس ياپ ناشنوامویع یاب ناشن

 ياريزا يا راج دومآ رب جتفلاب (ع) رشج
 لاضیپو يراکش غ رم لاضیپ ییتعنقب و ندرک ارچ

 ار آ شخادنا

 مخز مشج تفخم (بف) جز شچ
 و ی ۵ صی رح تخس معنفل اپ ( عر عشچ

 صیرح یبش رسکپ

 تفذگ دک ریشچ دثیب ( ب) رفشچ

 بلاغ و نوزفا رسکلای ( بر کشچ

 ين ار یبتحقغدو یدیشک تقشم ,ينر .(ع) مشچ

 07 ( فر مدندچ

 ار وا هک یه اب لیق

 ندرت انابت ينعي (فر نا دبآمشج

 مچ مشوآ هاکنن (  فر خم
 هلئبب ( ف) لوغا مشچ

 زا یهیدو یتسیرگن ( بف ) و

 زا دومشج
 مچ یوسقا زا هگییک فر ۱

 هنل مخر

 ييب وتقم سر اب یجبر ( بنر :بایشج

 تشذآ هل مشچ لقب (ف) سول اپیشچن

 یاب هناحو غابرد هچنا ( فر روآ مشچ

 2۵ مهز يشچ,عفد
 لشم يرعم زا هک يزيچ ( فر ربوآ مچ

 ها
 هنیپ دن رهغ مدرم ات



 مو
 ۱3 )ِع) ررج

 ؟ی حنقب ۵ م و د د هک تر هب یو دنتسوک «۵ و م

 ام اب و بآ۲ ييگون هد رب مد*یجعم "از وگو

 هل اس و ه امن یپ ییزوزب تسوپ و رتنش یومزا ان

 يحج هر + مع و و

 دن کاعن هند مد و7 لاّقما و هد زاب یوچ هی ابن م هی

 ار يينشهو هنیوگ ر وجیب۲ر ار ییتفه تسا قبط

 دنمان مع ازرج

 هتیولکن انچ يرا ز وزجع نیتعتفب )ِغ) جرج

 تفاسمعظق "از یوکسو ممج عافغب وديل ع زف عزج

 ه ابسو هدقبم هک يناپب تسپ هرپم رنج و ندیرب و ن درک

 شدرلو تشکرسکلاب و نا هه اش مشچب بوستم هشای

 ندرک "ابیگشانو دوز هاگش
 دلاس راهچرتشو ينايب هرم حنفب  (ف) عرب

 ۱ س رت يتعيب لیقو دی"آرد منجپب هل

 وت مشخرسکی ( ف ) وت ع.رج

 وووج نهی زوسلم ینابو وا ( ۳ ) وی
 دم" دشا وخد تسا

 ۳9 ( فر عرنچ

 نفرت نام ۲ عنقلا .( 2 )
 دنراخ يازو میج اب رسکلاپ

 کود هننام شقشپ مد هک ه ین رخ تسی مون اج

 دراد هثلب هتبس هک تسی ه هد می و هیوک یه اس دنه

 و یار ةتنسرذ يانا دو مکصم و تسرد یخس و ربطس

 مپب نالابز | 9ک یقن ناهوک شير ییتعتفب و متوبک زا و۲

 دسر

 لجاعو نیقیو عطق يفعیب و فضورعم ( ع) مرچ

 ۳۸۷ تسج

 تا زدن وسو ار فرح درک نکاسو ندش ل دیبو

 رب نازا هکنانچ يراك رب يسآ درک مزع و ن درک
 امت نادر لاشق درک ر بز نهال شوش هود درگ

 بییصذ وه ره سکل اب و نشون مد سفورخ ندرکربارب و

 هقوصتم حالطاردو فورعم مقااب (ع) ورج

 تكسو ریقن هچب و هنیوگ ار تانبعت و تا مثک

 وال زتف مود مقر لب تب (ع) "را و رجب
 فمیع هاجو ام یفان بسا و

 تشذگ هكورج لثیب (ع) هرورج
 ام رخ یر فش لشخو يکشخ یمیتیغب (ع) زورتج

 . اهیکشانيتعيب (.ع). .عورج
 هتدل دل دیپز ا هچناو شتدهنابز (ع) مور
 ماوب

 ماز و مردمجک و, مکی تفب .(ضر) ه ریرج
 و هشاپ تارفو هلجد اهم هک يکشخ هیجعم

 دوب شوایس هل ابعی هک نآ رهپ رتجند مان مود حذف

 و مکعم رایسپ و کرب عقل اب (عر برج
 ۳ پجش و +ددق و

 هلاس رد یمذ م رپ دون ساب (ِع) هی زج

 هنرادررقم

 نرتصعقت یبس هی هشتو جتفل اب (ع) سج

 یتقرل ضبن و دوس تس هیو

 ۱ سد تخسو تشر ۳ (ع) عاسچ

 را را تند

 سن نارغعز یسکب 5 ۵ اسچ

 و اتسلودش یلد (ع) تر اسچ

 .ندش هسج كرزب یا هک
 "ندش یت گرزب تقلب 3 هم اسچ

 "ياياو میجای و حلاب م فر ندیپن ۰

 نهم نوزفاو یدرک لیم يسراق

 یخی يعپب و درکزیخ تفلاب (ف) تسج

 ۱ ٩7 کییلط و یتقای صالخو



 رم ۳۳۰۹

 ثت راد هن هوب »۵م ۲ متسق ود دام يلاوح زاد دک

 ناشیارناهیلقعم هکم ر ویشم هند رکادح هکار لیعیس ]

 مت

 يهام رامایوا م دب هشت ورسکل اب )ع) (ي رج

 غرهم اد هتبچ اب فرح يث د ایزب و تای

 تنشذُک هک ضاورج لثم 0 ر) صض ایرج

 و مولعم یممزرا دقم عتفلاپ (ع) بیرج

 تاعافت راو هاغرزا نبعم را دقم

 زا يعوذ هی دشنلا و رسکلاپ ( ع) تب رج

 يه ام رام ره ينعي رام

 يدرم مان مدقلاب (ع) نور

 هکینتن ر ۵ و امرخ تخرد جاش )عر تب رج

 ِِت هان اب ه درکا هج وزا تسوپ ۳
 تسوب زا هک هنش اب "شیک ( تق) نا دی رچ

 هنب ولزمن ایم لود ا رث7 هک دژ اس

 د حاشو نت عنفلاب " )۰ 5 تب رج

 زاهد رکادج رکشل زا یهو رگ ورتق د و کلپ ی

 ي راک رپ

 امر تر

 رتش ر اسفا هک ينابسي ر عتقلاب (ع) ریرج
 هلل | يلص لوس ر هب اعص منا هک هالا یبخر هپ مان و هدنک

 بوستم دتیوُ یلحبریرج ! روا هدوب ملاسو هو »مع

 تسب رع اش مانو هلمعی هایبقب

 هان ينعي (ِع) 5 رب رج

 تیبخ و ه دنبیرف مضب (ع) رب رج

 تکینو هتفوک مین بوچ حتفلاب ( ع ) شی رج

 يوب تار

 و کاتپغ مود رسک و مکی حثلقب (ِر ی رج

 دزیلولکت ر ۵ هچنف او هنروحخر اسب

 يتعببو ناوضتتساو نت لرزب عنفلاب  (ع) مب رج

 راکشهانُگ

 زن یی )ملل

 و باتشب راتفرزا تعهعون عتفلاب ۱ رج

 نرج

 کدنا ینعیب مضلابو هریزج ففخم

 لیخب متفلاب ((ف ) رچ

 يسراغب اما يدب و یکین تنّا داپ عتفل اب )ِع) ارج

 وازس يهبردو دنیول اذج يكين رد دن ا:درک بقرق

 نوش بلاغو ندینادرگ ز ابن یب زین
 هوش يوسب هیدشتلا عم عتفلاب ( ع) ارت

 _ِ ابوسکل اب ور ایسیرکشل و «؛دنشک

 ٩ اهربس ژینو نیلافس یاهزمهجو

 امردخ تدخردر اب ندیرب رسکلاب ( ع) ل ارج

 و حتفلاب و تشک ندوردو مشب ندیرب و نآ خاشو

 نآ رجغو مرچزا هچنا مضلاب و نهیرب يا ز هی هشت

 بیا ن دیرپ زا دعب
 انا ذکو تخت فاذت رسکلاپ )ع) بارج

 ارشو حتی و ن درکسابثو یبیخن تکوح هسرپبو ندرک

 هننک یبیخت هک یزیچو نآز جو
 امخ تحر د ر اب رهب رب تقورسکل اب (ع) لاوج

 مکحم و حبصف و ندش مایت د عتفااب (ع) هل ازج

 قاشناورو یادش

 ماج تل یهتقبر ایم فر.( ع) ارج
 ندنن تسمو هدیريو یمد۲ رک اهیپ

 بر هاجاهرجيتفلاب ۲ ( غا) ریارج

 . اه دقپ مضلاب ره رب مسکلاپ ِع) 9

 ۱۳ ۳ ام سلام (ع) هیرجب
 هنش د یمذ

 تیوب هکباز او[ میجود ره سکپ ( ف) رج رج

 دیآ رب گیدزا یتخپ اپ تشوُل رک نایرپ

 ( بف) هرچ

ددکام دننام هش اب
دبپ ر اهنسب نانتسب اقر 

 اوهود وشش ا 

 فر ون اجه دز ین ای ح وئقم لو ای

واددرک مر رتشیب کنج ره
 ردو طنک د اب رف متشبب 

 هنيوشب هدرل نابرب !ینآریقف مد رم تایالو يضعب

 هدیناشوج هدپ یسماپ میجاب حتفلاب (ف) « لرنچ



 )ِع) ز وسرج ۱

 ترچ
 تسا موق رم يتغم ینحیب بتک

 تشرد ياجو حالكنس یتصتفب ( ع) لرج ۱

 تخ» و ۱

 یتقرگشو نیرو ندر بس عتفلاب (ع) مرچ

 نویز هنپسوگو هات وکیا درمیبتعتفیو ی دش ما و ازس و

 دان مضاابو مرجالو سیزلو یمن اریانآيم ام مان و

 زا و[ و تكنو یترسکلابو

 يسر افمیجب یناکنفبو تسوپ ينعيبرسکب (فف) مر

 تش نتزینيز اتممجب هکیبم ز نژرب از ايم اقم مان

 مرچز هک هسیکیبتعتفب ( ف ) نا۵ مرچ

 هنایزات ( ف) ربش مرچ ۱

 زورو حبص يتشور سی ( ف) حبص مزچ

 هسیر داب يسراف ميج عتقب ( ف) کمرچ

 میمو فاکو میج عتفب ( ف) ککمرچ

 نایکهز (ف) ر وک م رچ ۱
 در وخ هناخ و هروخ مضل اب

 اخ او

 هبات ياپوهزومرس ( ع) فوم رج
 لماکپساو كنخو بسا عتفلاب ( ف ]) هم رج
 هشاب هدروخ گکیاچ هک

 تسیآ هلعم یبتجنغب (83 باهنرچآ

 رج جت و ؟

 هل مرن ناوختسا ییتعتفب ( ف ) « و دنرچ
 شول نا وختسا هقن ام هش اب هناش رپ

 زاوآ يسرافممجاب یمتسکب ( ف ) کنرچ

 دی ارب ز رل ندزب هکبزاوآ و

 لاو يسر اف میج اب سلل اب ( فر دیکنرچ

 ندز مالنه ندرک

 ۳" ترچ

 عابس كس هچب مشلاب و عتنلای ( ف) ورچ

 هییوج زد ووعو جزو هشاب دروخ هچ ره و
 وه زوب رخ زا دهشاپ در وخ هچره تک رح هس ی و

 ه هنر د رهش هچی و لظاخ و راپخ

 مکن کر زی وربطس رسکلاپ (ع) ضا و رج
 دی ابن یدیشکی هک يبسا عتفلاب (ع) رو رج
 هاچ زین و

 هر وخ انچ ماعط هلن" عذقل اب (ع) ز و رج
 تخس هدام متش و د را ذلن ییه یاوخ رب هک

 ه« دن و وخ

 علک د و رف هتمکش هننام و دنه د بیت متآ من ۲ اخ اهط

 هوش هتخپ کین ات هینرونت دو دن را ذلب هچب اپو

 مان یسراق میج اب و حتفلاب ( ب) ن و رچ
 تسب رهش

 من ورف د اب ات دنرب ياجي ياجو هنف آرد غارچ

 هن ان

 نلعیب ,یسراف)مهج هچنفب , ء( تب )دهن ورچ

 قتتاب یتسج ه راج ينعيب ( فر) دی ورچ

 تسا ذی ورچردصم (ف) ن دیرچ
 وابکی ار هی هشتلا و حتفل اب [ع), ورج

 بوخ ز اب ار دی دشنلا و مضل اب و هرم وخ و ن هیشک

 و دنهن ماد وا زس رب« ييوچ و وه ۲ مادو رذپ و

 هدنرچ زا رنر ون اجره و وپسو هتنکنایسی ر ن ایمرد

 هنیوک امر والد و ریل د زین و ه هثرپ و

 ۸ هیفس مابزا يعون مضلاب ( فا) زاب و رج

 تسا يفرظ امومهج مفب ( ف) ناب ءرج
 نابیرگزين و دن نمد ف الغ اب ریشیش ِک

 ۳ ِِ_ث

 یی زا تسب هلبیف اهو میجمفب ,(ع) مه رج



 سوچ" ۷
 متضااب و روتس ياب سام" یتخلقپ ()+ ۷
 ۵ نیم وی تاب شتوهزا ی مونا ات

 ین سا هلو :ناا رج

 خج و : یی

 ندیرب ماقلاب (ع) زر -

 هه ۵

 ین بل تکیه

 نخست لقش تیقپ ؛تلارفو یتبسو گير را
 ۱ 2 ۱ 7 : تساع دم[ مه یقنشرادو

 توس و ی ۳ ی

 ۱ : ۱ هنر

 ات 6 ی هست اب (ع) نر

 منترف و قنات .تسو اربزملج ی یی اسامادر وه وب

 با و گو او "719و ندرگ

 نشت د ل ۳ و دک كرزب هلوکتننز یاقعتعب و يزيچ لصا

 3 رس

 9 3 9 7 ۳9 رو |

 را هر 9۳ تم ام لص 1

 4 ياکي و یک و دز يمرک تیاع

 ی ۳ و یتشا

 اوآهدشم یناثو حوتفغم لو اب ( بقا و یمدپ رج

 ۱ نآز جو نآ هند ی دز مه رب

 ناو ینعبنور اه (ب) رآ دس رج

 زر اچ لابور یاب (اض) ناهسرج

 زا نا تتکرب ۱ دف

 هنر نارد ی

 وای اعد ينعب (ف) تسبولکر 4۵ سرچ

 ۱ نگر تفلهنلپ

 * لا مشاب (ع) کموسرج

 را

 کوچ
 .قوم ناقوک ءناضو بش ۱۹ ی نثرجم

 , نوید ز ۵ تسا یعضوم ار حلق و مهج مش وند روت و رس

 نوکسر*یجعمیبشو میجماغب . (سف) ۰تعغ رج ِ
 3 موم یدگیب :اذواژ

 هتفرآ و لجفر د يوه کیر هال ای( .ع ) صض رج

 نیوز ی تو هو دنا زا حش

 .یدروشو 5 رو جست )ع) ع رج

 ایا رو پآ

 ربآ هما ا رابکیو ما دقممشلاب ( ع) هعرج

 متاهل ضیا مه ۱ نآز جوبامشو

 یار جور ۵ بز ۲ ست ( ناددعرج
۱ 

 7 هر 2

 بفورعم يروناج نا مجج اب و (هبیق) غ رج

 خب ۳0 عتفلاب ( بت ) .ناغرچ
 رو ادم ارچر غارچ سسزاف میجب (ف)  دنغرچ
 خمبیا هضم ۵ هکر رب ان وکتب هنپسوکشه ۵ ور و

 ی جم هنغرچ لثم (ف) ی لذنغ رچ

 تسیورا دن اف واوو ممجاب (ف ) لوغرچ
 جن همه خیر هجا ههلفیبا مسعع)) ۰ نوخرچ

 هو او لیت هب یهز (ع) تفررج

 «خبج ور 1 صنعياب منخل اب و ن قینشک رب لک کاحح

 .ونسيب ؛ ممخا د نوشجنفب و ددیوکخ مکتب "۲ يس سراغ ۵

 هاب نایاب عویمغم يناثولواب ( بفر تم

 ِ رد( دز ییصتقب 4 ۳

 میم . 3 وب 0 - یهد

 ست نت و مجج ناب ۳ سرچ

 بل گپ رز وام نت اجا _ِ ماانو ی کن ز ! لصا

 نرو !ز 2 تسی ات
 ۱۳۹ نا ها ای ۳ رککرج

 نا يضعبذو دنا مانا وب نوک آ یی تاکو



0 
 اهنتوهرانسیب نایس۲ (سن) ور یهث خرچ
 « هی ات بو

 الاپک يلعترتچ ینعیب (ف) یلبنج خرچ
 دش موقرم

 لوا نایسآ ينعب ( بر با رضخ خرچ

 يلبنج حرچينعيب (ف ) .ینار وه جرچ
 تسا نایس7 زا هیانک ( فر) يبال و ه حرچ

 سران مهجای ( فر هساک نیرز خرچ
 تسپ اذفا ماقم هک مراج کلق ينعي

 مدرس درک. (اسف) رب پمز حر
 39. مایسر اهعاقرا# .(ع) وا

 رب هک نایسچهارم  (ق) با دن خرچ
 ۱ هب هد 4 تو ۳

 نایسآ ينعي ( ف) تر با دس رچ

 و هدز يناثب حوفغم لواب ( بف) تشعخ رچ

 ناب هک دمت اب يخرچ هد ز هطوقفم ییمب مویقم ي ای

 روگنا يضوح دنا هتفُك يضعب و هنرمکخب روکن | هرهش

 هدر هدرشف یچ ءریش هنلام يابيو نزی رب جارد
 هنیرزپن ننازخ ار

 ات مجق) مقیم جن

 هماج اسزت لقم

 نابیرزا تییامک ,(بف») ابق خرچ

 کلق ينعي 0۳۳) دم اج ۵ وبکج رچ ح

 دویک خرج ینعیب ( بف) نونان هانک حرچ 4
 از نایاب

 یکلئ و تشب زوت هتل (ف) سوقم حرچ
 هراد سوق جورپ هگ

 د نایمآي حب ( با نیم مرچ
 یماقم مانو دیجم شرع ( ف ) مون خرچ

 ۱ ۱ نا ریز
 نامسآ يتءيب ( بف) سونپا هخرچ

 رس نرچ
 بتاس هکتسا يتابن ( فر) ینانز هخرچ
 هنناوخ يعالش یبرعب و در اد کیر اب

 ييشيرب7 هماجزا تسبسنج (ف) یخرچ
 يحاون زا تسا يعضوم مان نآ و خرچب بوسدم و

 لباک

 وا کلپ و ند رئاو تسوپ جتفل اي ( ع) رج

 هماج و هروخ علم و ی دیش ازت و ندرآ زاب تخر د

 ندرکاو تسوبو وربآ و جرخورم ول ام هیقبو هدوسو هم

 ا دنو يسکز ا یسک لاوسو ندرکر ود او وم تسوپ زاو

 مک ن درک هته ریو تیهارکب ند اد ایا روا سکن۲ ند

 یب راوپه ییمز مضلابو یدرک | هج هیتپزا مشتو ار
 ی ار دصو ی دش وم یب یهتعنفب ووم يب ياهزيجو هاب
 و میهت ينب ياه رهش زا تسیرتو جش ابن هاهلو رد هک
 و جام یدروجخزا ییدروارب هلی او یاب ابراچ رد ييبع

 راد مجخز

 (ف) هرچ
 رتشا و بسا يم,دوب صوصخم هک يخرسب لیام هیت اپ

 هو زین ار رد هنانس۲ و اررخو

 مرتخمين انو مویضم لواپ سفر تیبا درج
 دشاب عام زا رت کچوکام) حلم هبینت تسیروناج مان

 يگتتار ه دز ين اب حوفغم لو اب

 عن اوجزون ميز ورص رص يز ان ارنچ و هنر اوآ بیتی و

 س هایم دل اد اب م یذقل اب ( ف) نادرج

 ۱ ریو تج
 رسند وفا ( فر نابهرج

 در ون یسلرات دن ماعط

 ۳ هد رز يذ اب موتفم لواپ اس ) ک ۵ رچ

 دنیوت ار نوا و

 : درز هکن | يسر اف یایرسکب ( فر هی: ۵ رچ

  دریگیم يرچبرلجو

 و درف اب عتفل اپ نر نر رچ

 تن ,زبس یمد[ و هیس تسوپو دن ولو تکنر يس راف

 : روپ كنرب بساو یو مدل و



۳""۲ 893 ۱ 

 دق مایتوالاب هنلب (بف)  تساق برچ

 زا دن مرز نگو ۰ کبرچ

 نی وک ی

 تشذت هک ناب برج دنم (  بف) ونک تبرچ

 زین شیرچ ؟رفآ هشابيبوچ (  فر وب ذچ
 هنناوخ

۰ 

 هب رف يس ران میجناب ختفل اب" (بف) وپ رج

 ری دیه مان (تسق) ۳

 ۶# يبرچ يسراف,ميج,اي حتفلاب  (ف ) هدیرچ

 الام,ش دنهدن دتبربش و رب,
 دنم ان يک

 و
 ندش نوزفاو بل اغ ۳و . ندیب رچ

5 

 نا زج و ناهند

 ندو ادص و لئز زاوآ ( ف ) اکن رج

 نآ لانماو من
 لو ریبن مش

 يك 5و مح دم تسوب عقل اه بقا :هقچپ

 دنا هل نولو كن ر ينعیب ریبقعب ود ایس تسوپ

 و کان گن شو و د رجم ز عافلاپ 1 حر

 ۱ تشلنا رد ییرتشلنآ یدحش یر اینچ

 ناتس کنسییم دم من دیبنج ینعنغب ( فر جرج

 مار"آ يبار رسکب و تش رد یممرنو
 تسیرهش مان (  ب ) ن اجرج

 هرضن میجو دره رسکب و درک ينعيب (. ع-) :رچنرجح
 الق اب فنی وک يضعي و

 تسیا هرق مان ( ف ) رچزچ

 اخه اتو م طفل( خر) خرج
 تسارا ر میجو دره حاقب ۰( بف ) هد

 . تسی یجیقبچ مانرسکی ,(ع) نسیم نچ

 (8). ریجترچ
 تب یجودره یکی عج .نبغت رج

 حر
 ی هت حرج

 .ماعتنب کی دز و )عر هچیرچ

 1 ؟تیشاوف رودکی ابيپ
 دین ] و کاخ يسر اف مهج اب عثغا اب ( فر خارش

 .هکی زمج و دنشکی روت هو ۶ ور نآ هب

 و هنیو هدخرج نه. یتسبز هب نایسبز اخه

 خرچ هل تسب رذرباصح تالار 3 نایلاذ» < رباد

 و ش درک یتجیب يه و دو بالود و دنز دنا نادب

 یه اربیو دننت عایس رد ناشپوو دوک يراود و تارح

 شش يهدو هم اج یایبرگو دنی ول هذرکو ين ابیرلار نیت هک

 َر !کنود بت امو ناویا ياقاط ۲ یینز غ تافغضم و ]

 نزن یی ام

 3م ات یاب ۳ ( بن ریتا خرچ

 یاس زل تب ان دنی وکي کی و تسادابمو رب هت مک

 يزات * رگ زین و مراپچ

 ۱ 7 (ب) ۳

 يفعب يس راف می اب و یفقل اب ( فر ربکا ج
 تسا لم اه

 رز دیانک 8 بر ماحلدیاخرتآ حوچ

 ۱ تسا کلف یک

 ناسا لدز ۳3 و

 هقیوحشار رادن ایت (ف) لادنا خرچ

 ينار دوحخ ی ایکزا رهت ور او ب اهش #* نیو يرع اش

 ۳ 7 زادنا خرچرپس دیو وت تسش يافت *

 رو یابزق سر افو هرابو میچ, (ف) اپ خرچ
 ۱۳۳ راابب

 اب رم ( فر ال اب خرچ

 یسرت لبقو شرع (بف )

 را ۳ 9 (ا تنرچ

 ۱ رفصعم ينعيب مویبغم مویساپ لبثو

 رب مآ ی  امیچای (بف) هاچ اب ر) خرچ

 اهن ۵



 ارج ۱
 هدر شوی 1 13 هوس بدنو 2 لواج

 ال ۱ ی

 بت !یتشادآرقو تف دو رعم خاک 7 (دبیق) ۶ ست

 7 ات و مووف

 3 ی مقر, نا 3

 (ف) -هیابغارچ

 هنپن هی وج یا رذیاج زمچر اجاب عزم نه اتش اجر
 شیپ رد ذل دشاب یزوچ ..(بفا)ا ززیهرب غارچ
 هوشن لکف های زا عارچنات :هفتاسپ ع ارج

 "( فو ادن هرکهتا ورپارز وژ غاوج
 ینعم دنک اجدبا طناورپ ندرک ناهتبا تب افق" یتغی

 ن اهفبي ؟ب در۵

 ادیب ینعیب "مواد ق هفنک نان ۱
 هتارزپز کن" ۲ مون وه

 دو مزون مهری دا موم

 ۱ دین

 ناعفز زانو وپمو هام (تف) ررچس غا رچ

 ایام ینعیب فر ابشقا 9

 ۱ "ات بش رک مته کعازچ

 اش حوترم هک لعارچ دتم ((تفرو هلغا رچ

 ی زا میجاب رم هیت اپ من نایب

 بار ست یکی

 و دی و تیاط :راوغازچ ]

 ۱ ت ور غارج ی تز امم هک

 ۳ ( ف ) ته
 تسناکگر انس

 عدد ار (>هنف ] 9 اخر

 هتس اب ياپ و هب دن اد رپ

 دیه هک لسذی دشنلعممّشاب > (ع) فارج

 تسمی الیک مان تفیفختل اعم

 دون مزه یقشاد رپ. ٍِر

 يف طب هنقا ارج رذروچ هکن 7 تهجب

 ۳۸ بز

 رون اج یهو اف فاکو ممج عقب ( فر و 

 1 1 اهن رچ ج نو رب

 وا ام رخ توش" ی (,ع) .مارج

 شم يامرخو ام رخ ناوخنسا عتغب و *مب مج عج

 . مس )ناز

 0 هنبا رج

 ناهانک ییتصاقی »0 ع) با رج

 ی ربل د * یه جلب و مضلاپ

 ناور هفمطظ و مسکلاپ

 می و یمنی نفر ک تكننر یجتجفخهپ ِ ) 9

 ۱ : تر 0 1

 یوزفا زا حماو یش لات موم جنب و
ِ 1 

 [ 7 ی
 قمر آرزو تست 9

 رز 1 تی 0 هطیسر ی

 و تم فلع جناب رای شد 3 جم بک

 ۳ 9 برج

 بچ_ یمس ۳ ارگ یثو هو نارد لب

 يا تر اخ عج اب عقل اب ۳ تف ۱ الاب برچ

 وب به اینا

 را یذزام

 مون ارد 5

 رعالو

 ی تسد برش ینعیبآ ) تس هد بر

 س تسدزبت و زاک یپ رش

 نانخسپ هکیسک ینعی » :(فا) نابز برچ

 ار ان پا ر هوخ پناجپ ار دوتا رخ

 هک دنجپ رف و

 رتدخآ تنم 9 :ینابز برچ



 يذج ۳/۸۰

 یدیشک و ینسکشو

 رث هکیزا یزیج یدبشکرسکلاب (  ع) بالذج
 له مک هدامر 2 رد مه. ابن نادرک عرلو

 ۳ من وا (ع) ۰ ها ذجخ

 يربچ, ره دروح هزیر

 « ه و و تشک مضلاب (ابفض") هتتساذج

 و (ع) جج

 ری و ید وب رو دیک عتفل اب ۳1 ین

 مد ام ن اسب زا هجا ۵ رک !۵چ

 ششک عتفلاب (ع) "هب لج

 ی يتلع یبتعتغب .( ع): ۵ لجم
 نیل هیت رق و نما

 هیجعم !اخ نوکسوال وا حتفب "(ع) نذج
 ینک هدر د برض ار ءد هچن انچ باسح برنغ لضاح

 مش و زقش یینعنغپ ,و دشاب هتیام نک۲ لصاح سپ

 مه ر دو دمنک ينعيب و يزيچ ره لصا زین و هلاسر اهچ

 نادرو"۲

 1 _د 0

 ی من هه هزار 0

 هنشخگ و زپ لاس و رتتش زا یشاب هدم7 ر د مجنب ل اسپ

 .وونهو دنلفبی ریش ناهند روتس ی ور د هکا اش و هتتاب

 هز ائوون اوج دشاب هدماينرب رد ناهند

 (ع) لادج
 جبب مود نوکس و مکی رسکب و ند رک ي دانش و ی ققت

 وب ز | هنشوکش مود نو کسو مکی عقب و تخر ه هنثو

 یلکلابو هاج رک ورم یتطلعب (تف) اهل

 اهدا هط وقنم لا خب و عتفل اب

 هن اپ زات

 :تیلس ام و مش اب (غ) 1
 ی

 ارج ۱
 اپل اف ی اه وبس و هد رک نابنب عثفل اب 6 ) ریس

 هی یشنلا عم عنغل اب و پسا یبز يس ماذ ربد مسعلاب و

 یبمز مد هک يوک و ام ههلک ندرک ضفشب و ن دیک
 هنفا ب۲ منت هطساوپ

 رشت رک یمن و ای میسر رچ

 يدرم م ان عتغ اب وه م اپ مضل اب (ع) هشت
 هک یو

 و يزهچب ی د رک هنسب و ندرک » اب *مابو ندرگ
 ۲ هبفلعو ب۲ نا ی زی ندرک تعانق یبنیضب

 هچ ياري یس راف عیجاب و سکلاب ( ف) ارچ

 99 دی هاک ارچ ون دی رچیتعیب و هچ بیس

 وتو اینا رسکلاو متف اب (,عیر برج

 ید تشروو ی بیا قو هاچ, نوامد م یاد

 یر ابم هکیب تسايب 7 مضل اب و

 .ب دم 7۲ هان ازمچ ننعیب ( بق), یبارج

 اه نی )ییجلجا ی و یيوالد ,(ع) تارج

 اه یدک . (ع) رجارج
 هی دشنل اپ و اتحارج عتفلاپ (ع) حارج

 ه دننل تحا مچ ر اهسپ

 مخز و شیر (ع) تمحآ رج

 تش ذگ هک نییارچ لقم بد راوخ ارچ

 دیرچ ياج ینعیب (  ف ) ۱

 دام ۳ ی

 + بل

 ۱ در 3 ۳1

 ودتنجمهو میل ينعيب ار دی هشنپ 1 ارت

 و ناو رگشن هی هشت عقل اه مر هر ا رچ

 مد "رک نآو هشکیم یبمز رب ماد هک م ی

 هنزیینار رفاسم دنیولو دش اببم , اسب وه" سم زر ۵

 و >>

 ۱۳ لوک زا یباو

 رب ياقمت مضلابو فو حنفلاپ (ع ) زنش



 عج
 ماوید سکلاپ (ع) رادج
 نادر هزوک هکتسی زابمضلاب (ع) کرادج
 دن ول
 تموصحخرسکبو امرع نرو عنفب ( ع) لادج
 من ابو ی ددن يوق و دیو اکو ندوپنیسک اب نشهشدو كنجو

 نتخَرب

 امرضهروغو کانکنب, یم عنفل اب (ع) هل ادج

 ۵ موح هج م ومو

 تش ذْلدک کرادجلثم ( ف) کناهج

 ییوسينعيبهد اهچنرنو لبق ,مضل اب (فق) هن ادج
 هفولع روسکم واو و عتفلاب (ع) يواهچ
 رکون موسرمو

 ندرک ببعون شانس کنت عتفلاپ (ع) بدج

 هجنابنا یکاسیناثو عتفلاب ( ف) نیتهج
 هنشاپ ه درک ییزم ه

 مانو بر ایسب هاچ مشل اب ( فر ید اهج

 رکفج يدنه ابزب هنکكناب این هک ه اهس يکمرک

 یضعب و دنبو لب ار ارحارن"7 هک تسايغرم مانو هنیوُق

 راوبه نیم ز میجو هره حنفیر تساموب نآ هل دیو
 تسار هارا (ع)۳۵ هج

 ننرگردهک ندیزناشن یبتحتفی (ع) روچ "
 .دوش ادیب ندبرد هل ياه هاب[ ياشير و هشابرتٌش ۱

 نوگسوميجيتقب و یرهشمان لیقر ماشب تسا يفد مافو "
 تسیه اهک مان ]1 و

 هلاس هدر ابجوتش ( بقا رخ

 ور هچ هریتتربص هکتسا ينتسر مضل اب (ف) ]
 1 ۰. تس6

 سصرمبارناکدوک هکنا هلبمضلاب (ع) يزردج
 ندرت اطعو دی" ۱

 هطوقنم ربغ اد نوکسو مهج عنغب (ع) ع دج

 اذغ هب لا دعنفب وندرک دنب و شوگ و ينيب و بل یاهیرپ

 ۳۳۷۹ هج

 ندش

 بارشزا يعونوروگوربق یمتحتفم (عاف ) هدج
 هنکشیکنتشت يو یهروخ هک دش اب یییر د هک یتابنو
 هدز يناثب حونقم لواپ ( فر ه راک ج

 نیا ر فلقخم ي اههار يیجع فض اکو

 مادناووضع مودنوکسو مکی عتفب (ع) لدج

 ربو نوش مکجمر ي وقو نایسیر شتفات مکضم ورکذ و
 ماهنا ویاسو ابو تس د ی اوضتسا شخا هذا یجمز

 . , تموصحخ رب ندوب رد اقو ندرک تموصخ یبتعققب و

 ندیچرصتخم يسراف میج سکی (ف) ندچ
 ..یتساوخ يزيچ يسکزا عتفلای (ع) و دج
 خرم یدیرب مشلاب (ع) فو دج

 اضورعم دروخ ي وج عتقلاب (ع) لو دچ

 یدشگنوتر ندش هناوت سکلاب (ع) هدج
 تسبرهش مان و ندش ون وف لاد هیهشتل او مسکل ابو

 تشپو طخ مضب و تس هوالق و ایر ۵ هر انکرب روشم

 ر هیرداموردام ر هام يتعيب و
 ينزب هچب يلعب ين هلاغرب متفلاب (ع) يدج
 هل اعزب تروص وا ه یاپس۲ جورب زا يجرب مانو

 ای دام نآ دوم جرب نا,د باقف۲ یوچودراد

 بطق کی دزن تسبا« ماتس و هنم ان هک ام دنه ,د

 يل ايش

 يور و ه هی رب وون متفل ای (ع) هب دج

 .  تسیوج مانو هشاب بآيب هکینیمز و سمز

 هامود ایزورود عتفلاپ ,(ع) نادیدج

 يب ه ين اکم و راوازس عنفلاب (ع) رب دج

 دن اب هدرک و اوی.د وا هرعن

 تسوب زا مری رابم جتفلاب .(ع)) ۰ لی اهچ
 هتنشاپ ه دنب ات

 ينز مانو هنا رک و هلیبق و یوخ (  ع) هلیدج
 تسا

 ندیرب لاذ هیدشنل ا و عتفلاپ (ع) .ذج



۳۷۸ 

 دن ابزات زا یمستجو هنا يز ات هرگمویضم مودو
 يسراف میج و هره اب یستیضب (ف) کچچ
 نیو ار لک يکرت نابزب و هر اسحر لاخ

 ( ف) وچچ
 هنبرُگ ار ناتسپ
 رای دیهو نه مک راز راکرسکل اب (ع) شاصحج

 فرل عفدو ندیننا خار

 هچره هک دوب يدور مهج خب (ع) فاعجچ

 هضبیزآ مکش یر حش یآ ورو درپاهب هیا شیپ

 لتاق ره مضلاب (ع) لاععج
 هناساما ار مشچ ناز ا هل مشچ درد مفل اب

 موقرتم عتفلاب (ع) حاجعج
 سپو مشچ ینفر رد يوکب کیرصنل اپ ( ع) رعاج

 وا ماقمو رو اج خ

 مویقم يپجع مبج ودرف اب

 احجح

 ار وس مضیرجحو ی داتسا

 و ثسوپ ندیشارع عتقلاب (ع) شهج
 تسیهب احص مانو يقشر د

 توی زا فا (ع) تفخحج

 ن درک ناصقن ذ یدربو هنلپ یبم ز و

 و لرزب هتشمو یتخا دنا عنفلاب (ع) لعحح

 يبلنا سّلمو هنیوز ین هی رح ارنآ و تس رپ باتف7

 كس و هبرت زا يعونو تنش یتعتغب و
 حارنم رد و يوقو هیرف عتفلاب ( ع). للعج
 تکنو هبرف تسا
 شن ینخورفا (ع) مععج

 نزار رسگومیمو میج عافب  (ع) شر,حج

 تشرد يعفاور ادیت شو خو عمیق نزد رییر ایسپ

 تسوپ
 غلابان کدوک عتفلاب (ع) شوهج

 هدنشابرود هرمو هبحانرفرط (ع) شیحج

 یبگتم و يار دوخ و

 عزود يامان زا 1 ۳ _ عج

 ادج
 ینکیبر ندیشچرمآ يسراف یجب ( ب) خیچ
 روشهشودراک ف لغو وتو ششوکو رد رک هزیتس
 نآ لاثماو

 زاو] حوتفم میچ ودرهاب (ف) عو اچ

 دننزب مهيبزا هکر بیش برض
 هوع نوگنرس هکز اوبلغر دقب یالک هرهش متد

 درو ییُرسو دزبوامب تخرد دزا ار

 روسکميناثوحوتفم لراب ( ف) نسجذضچ
 فر رب ک دن اس هعزا هک ءامس دش اب هناد ه دز مججو

 « درک هبالص کینو دنزیب پس ا يمل مسردارن"] و دشابرت

 دون بوخ هشکی فنکدر د هک مشچر د

 ثتذلدکنچ لثم ( ف) سخچ

 يقلع شخر نزو سراب میجب ( ف) شخکچ
 یی هیآ رب «رجغو يولکر د هک

 رکشازینومدق كررب عتفلاب (ف ) لعخچ

 يفعيبر فیقچ سرانممج حنفب (ف) نابخچ

 هلئ« (فن) فاپخچ

 هزیتس يس راپ ميجاب حنفلاب ( ف) ندیخچ

 ندرک

 . هانیقو یبیر یتعیب ( ف ) ییخچج

 جدبردب يتعبيلع نآو مالاوب او بالاوباعتفلاب ( ع) دج

 هيرُنوتو يقغينيب وي اعتیدح یکم زبور هام ز هو
 قشر ۵ لاد هی دشتورسکلاب و لالج و تیظعو يرترب و

 یتپضب ماویشو تسار یجمز یینصقفی و ماکمد شش وکو

 ياه ۶م

 هی يرقص شعن تاغبز ! مس (ع) "۱دج

 هنیوُ ارن آي هجزپن دنسافشودب

 ياماج لاددیدشتو مضلاب ( ف ر) ها دج

 ایننسرز | يزمچ ره ودر, وخ ياهولو د روحخ يانتخرد و هنهک
 ۳ ی 9 وا يازجا يضعب هک



 ربچ
 هتسکش يدش تنسرد قلاب وز و#

 و خاروس هیئت و مشلاب (  ع)
 ترسک دک ص وصخم ةماچ مادد 1و شم ۰

 رب ورف مسکل اب ناشلورد د نایتوع

 هبج

 گول بو

 بشوزور يتغب ( ف) هاسدیشر وخ هبج
 9 شور ۵ هبج

 3 مرا ی اتم اششخ و اکسید 9

 موق رقم و نامد رمز! ي زنع مجو ذی و دسال | هیچ ۳

 جراح ی یسکوآ تو رز د مو ناردالهو

 ید + يناشيرب وه 1

 ۹ ينعب با و :۵ هبج

 9 تک

 ترس ازم ات (ع)د# هری

 هدش عیجو د دیچ يسپ و هدامآ

 رد بناجرا هممج هلفرطو4 (:عتف). نیبج

 زهن لد یٍب يفتپب و یناشیپو ی اپ و ب۲ و۵ رب اهوورب"۳۲ 3

 یدب بوجج زا دک یقیطا مضل اب 7 ) و ) (س ی

 2 یرکناپ

 یکلمرد هک هی ام,رف تما يموق مان ( فر اتج

 تنش اب انس و هنه

 باتف7 طب 9تا "۷ ۱
 هلثم (ف) نیرزرثچ

 بان .(ب) روت

 هام ینجت ( فر يباييسرب هچ

 هائم (ف) یییسرنچ

 بش ينعي ( بر نب مم اچ 1

 ۲۷۷ رچچ ۱
 هایس ریاو نایس7 یلعی _ (تف) يلعکرتچ

 1 خور ایس ينعيب ۰ ( ف) رامرنچ

 عبص باتف7 ينعي ( ب) رونرتچ
 ینعیب مویضم ين ان و حوتغم لو اپ ( فر ومچ
 5 ۵ ره

 ۳ يناثو لواب ( ف) کوننچ
 ۱ دشاب کشچنگ ینعیب فو رعم

 کا هنلب یبمز مقلاب (ع) تج

 ییزاو دشای دتخيم] لسعی هک یآ رجغو سل مربو هدرم

 ی دنکرب

 و نثر مه رد رایسب های مضب ( ع) ثانج

 زبس رتشو» عمه ر» و
 سویاک مشابوباوخ رایسب عنقب (ع) ماقج

 ز ای درپ و لیصتم رادرس و

 تسیف اب عتفلاب (ع) تاجشج

 مرنو راهسب بوم عتغب  (ع) لثج
 رم یاب یممز رب هنیس جنقلاب (ع) مج
 یجمزز تن نوش دنلب و بل هپمن یتش ذُک و مدرم و

 هر را تاشو اش دره درو

 ییتیضب و هدوت أتس تکرح هسرپپ (ع) ونج
 یکنس ایک عنفلابو هنسشف وذ ازی واو هپ دیو

 هروکذم جينعيب یبتیفب (ع)  موفنج
 یآ ریثو مدرم یتان دیدشت و مای (ع) هنج

 الب رسکب و

 هیهشتو میج مضب و یبترسکی (بف) ییثج
 یاتشکنارسب نداتسیا ای و یتسّن وناز ودرپ اج
 ال هتنیشنوئازب ای هی هشتل اعمرسکلاو مضلابو يا

 امرخ تخر ه حتفلاو (ع) ثیقج
 هلغ یادی هچنا يسراف میج عنفب (ف) میچ
 هننک کاپر هنن اشنا

 مولقم وا يسراف میجودره (ف) هغ رچچ



 حبچ ۱
 هنمان دقواح ز شیز اقی و هبوق تین شالعخو

 هتل سکب كتهرق ردو حتفلاب ( ف ) را دیچ
 نیو ءز وم رس هک هزوم يالاب شفک
 دانیب ( فر نا هیچ

 ندرک وکیتو یتسیار هتسکشعتقب ( ع) ربج

 رمقف و عاجش درم و هدنب و ءاشد ابو ام یسکلاح

 هری اد و هقلح د هشم یناث و لوا عقاب فر

 فورعم هتش رف مان ( ع) لا

 هندنب هنسکش وضع رب هک يايوچ ( ع) تربج

 نت یاس دو

 ریبن یاد تومن رج
 دمک ثداعمضلایو فشمد زا تسب هزاورد فنیوف

 ندرگدرآ و هرز و هم اجناحش هدوسو م رنو يراکب

 ها د

 ندرک يربکتو تیظعو يک ز رب (ع) ات وربج ۱

 ناکلاس حالطصا مدو هتناونخ ار هوقلاپ مل اع ربث و

 و تسا يديعم تفیقح هک دنیوُ ار 5 دحو هیت رم

 ۱ دما د ت افص هبت رپپ فلعت

 نو بسا يرهناج عسلاب .( عراق چپ
 دنه لفا دشاپ اه ماخ کود هتنام شتشپ مد هک

 . دنیرُگ هاش

 مان مویسومکیرسکبو عتفلاب (ع) لین ربچ
 تسا ماک هد رک ت رضح لوس مک فورعمتسب هتشرق

 « هنب رهج ين ابرس نابزب و مالسلا مهیلع نآ مبيقمپ رب

 يلاعت يا هح مان لی و دنیا و

 هدنب دیوّلبم هک تسیهورُک یبتعتفب ( ع) هبربج

 تسا ط)غاپ روکسو تسین ر اهنخا راک مدار

 هلاغزب مود مضو لوا عتغب ( ف ) شیچ

 ندییسچ ينعي (ف) ن دشیچ

 یع و *۵ز ی حوتفم ل و اپ (ف) تعیچ

 علو يلاهن هدز ينافوف " انب مویضم

 کین و هک سپ هک هنیولا ر ه نکا هینپ زیچ ره و هماج

 و يدزوسو بت

 نسب
 5 دشاب ه دش عیاض و هتخیر مهز او هفشذ هدوس رف
 مینی هد وین فید هر اخبو ي یدقریس بو عد يم

 رقرم ربع مب دفنب راکتنه رذ بحاص ر تشل مرفرم 7
 دنا هنتخابس

 اوشمیو لوک نکنم و ندیرف ]حقفل اب (ع) لبج

 نع ايج مال دی دشت و یجت رسکب و تسیدرم مان و موق
 اکافج و يوخ تش رددر مار رسک و ممج عقب و مدرم
 ۱۳ رپ تیم رک اذ (ع) رضحالا لبج
 ککنس رف هصناپ ه هما رپ ملاع م اهت درگدک هج رمز زا

 سکعو دتفا بر بوک سس تكتر سکع ود راد عفت را
 | رذ7 و دیاين زبس نایسآ دوش سلعنم کلفرب نآ
 دنیولیم فاق ه وک

 هکمکبد زن شییق وب هوک (ع) هنبح رلا لبج
 معم رد تسیهوک یبتعتفب ( ع) جتفل | لیج
 تسا راک داشک هلپسواجن"۲ يا وغشم هک

 ك رزب هد ز یناثبروسکم لواب (ف) ج دلبچ
 هنیوگ ار تیه يب و
 هنیولقوم جی اتب هکهزومرس (ف) نالبچ
 مالو هد ز یناثبوتفم لو ٍپ (ف) کلبج

 (ب)

 * یکلبج تنلود ماوبد تشک * ون ششخب و

 ربچب ار دوخ هکیسک ت اعصتغپ (ف) تک اب

 دنکسکرچ ياه راک و د را د هدول ۲ هتسیاش ان ياه

 رسکب و هوق و ببغو يور حنقل اب (ع) هلبج

 زا يرايسب و تعیبط و تلخ مال دی هشت و اب و مهج

 19 نا دیزرمآو هچزه
 فررمرفاشبقاوتسیآ ما (ع) . یلمج
 زین و يتسه د وک یاعیب يس ماف رم د و يه لار یاس

 ترس ] يليج عسول ۱ هیع زا تیافک

 لب و 9۳۸ نی



 فرف وممویس اب و سس رافمیج اب (ف) زوب:اچ

 هد انق | ول ه را هب هک دشناب رک مس هک يفه"] ياه راخ نآ

 و هیقس تسا یلک و فورعم (ف) ياج

 دنه رذ ی رهش وخ

 یطوو هناخ ينعيب 9 ش اب ياج

 هاچ درف اد فو ب۲ ضوح عمل هبپ اج

 ناراب (ع) دب اج

 تو هنکرذت هلن تود نفر گن و اور (ع) رب اچ

 هن مات ماوب هود نام هکبوج

 هنس من "ایرسکی (ع) عیاچ
 مهجاپ (ت) کیاچ

 رارق ياجرب ( ف ) ند رک مرک ياج
 شر هبقارمر هو یتسشناجکب يتعاسو یتق یف

 ندرت هبلغ و هی رب اب دی دشت و ثغل اب )ِع) بج

 ءاچ مب و ام رخ تخرد یتسب ۲ و نهفل , هباخو

 یبر دش بلاغو ام يک ندرت مداخو فییعو بآ رابسپ

 آر بغو لضف یشحب يسک

 ی 9 < ابحح

 ر اسب

 ف رظرسکل او یاگیغب دب و ن 1

 جارو چاپ و دتن کید م دو

 ندربرسکلابو تخم طعت متفلاب (  ع) بابج
 هکف و نوب ز يزبج میغلاپ يهسارپ نم بل او ویبآ

 ندبرب و ندنک هباخو *رن ندبرب ردکلاپ و يقنش ید

 دوش دا ز "ان امرخ تعرد يايحاش

 تشذل هک /ابج لثیب (ع) تبابج

 بو جارخ ندرکدرل (ع) هبابج
 يث اچ تسا اجفی زاو هیطلينعيب (ف) تایج

 هننک نوب تسد برضپ هک تسبا نان نآد

 ۳۷۵ تم

 *دماج هدز يناثپ ح وژفم لواب (ف ) جامچ

 هنشزهب زورونرد ۵ ناهاشد اید هشاپ

 آر ب نمد دا دنکیم ناک هکیرو دزم ینعی (ع)رابج

 هینش ز ور مان و ییاین مال هقید ار مج افسم درمیب

 شک ندرذد مود هننکرهکت اب دی هشذ و حتفپ و مب هق رد

 واب تس هک يتخرد و يل اعقیا دخ مسا زا تسییسا و

 تخر د و «هنشک هرمو ههننک بضغ و گرزب و سون

 دتلب سا وامرخ

 اه لاخهک نرو هزیچره عتفلاب (ف) رایچ
 (لطقنیب هب ول فالح هک يپسا و دشناب هزنشاد ه ابیس

 هتناوخ شریا يزاغب هکدوبشم ! دنارب

 يهامزا یون مکلاب (ف) غابچ
 نتفرک ضبقن ینعی ( ف) هاتناپچ

 ارعصو !هدیای دی دشنب حنقلاپ (ع) نابج

 نی رب مایسب هابآ هکر ا ویه یبمز و ن انتسروُگک

 هتک سابلیسر اف اب دیدشتو عتفلاب (ص) نایچ

 ناباییو تشد هجبا ياپ دیدنتب (ع) هنابج

 جارخ دجیا يابي ( ف) ناشسهنابج
 ههن یک

 (ع) یابچ

 هک ياکبوچو اه هتی تسد عتفلاب ( ع)" ری امج
 دن دتب تحارجمب

 رحسورحاسو فاک و تبرسکلاب (ع) تثبج
 درد دیس زب يا تیز درب چرف و

 دماج يناث یوکسولوا عتفب . ( بف)
 ینشوب ز وم ون مد هک ناهاشد 8

 ين اشبپ یفگیب دپدج جیج سو

2 

 ییمزمالومیچودره حافب (ن) بلچبچ

 همانف مشردو دزغلبوز | اپ و ددنپ یم بآ یوج ی ور

 و شملخ و بالخ امن و دزنلب ابو زا هک يش الخ تسا
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 واچ ب۷ 6

 شش وآ تیام

 ناج يفعي (ف) اهش ناج نم ناجا
 تسیکب اهش ناج یم ناج هکنا اب ایش ن اچ يادن یم

 هتیوگ لاپک هاصتا لحم زد ار ساو

 حورپحاصزا تیانک (ف ) روناج

 تش ذَ هک ناج لثم ( فر هناج

 هزیب شن هنه هچنا یس راف ممج اب ( ف ) هن اچ

 جز ناوختسا و نی وُک يک ولو

 راد حالس یتعی ( ف) راد هناچ

 افورعم يس رابب راکخ هان (کط]) مشتاق

 «دننگروج و هومم هدنبجو

 جرم و لبطتسم ةغاک *راپ ( ف) واچ

 دوب موقرم دیلک دنچو یبت داش :ياک فر طود رپ هک

 جو 9 اف مین زا هدهشک هریاد نآ نایمردو

 وب هداد جاور ناریا کلم رد یاون اجنک

 هکینق و هش اب کشجتکز او (بفر) واچ واج

 5 د ارا یسک ای دری ار وا هل ههاوخ یر اکش روئاج

 دنک وا هچب یتنناد رپ

 تا دن اش اتش ( فر ۵ واج

 نآدبو اج فنضم ( فر ناهواج

 هل تسا ییانک مان (ف) درخ ناهواج

 «د وین فینصت یلیع تیکحر ده کنش وه

 هنا هبو اج ففضم (ف ) هناهواج

 راخدروان نزو يسرافمهج عتقب ( فر رواج

 ه دم" زین دپجعم يازب و هبیس

 تا ( فر سر واچ

 دطونم يازب حوتقم واواپ ( ف) دزواج

 هشاب کت ر دیچسنآ و هنن ابر احخ ز زا يعون هد ز

 ای هان بیقنیسراف مهج اب ( فر شواج

 لو اکچن ففشم (بف ۱ کواج

 يوبشوخو تر ینوخ تسیلک , :(ف) هل و 1

 غارو تشدزا يز اس نانسوب يپه * دیوآ ء رذع

 ماچ
 * هلواجو هلال ,بشاه ییج ۴

 یاشخ غ فوق وم واواب ( تر ياو اج

 ورجیر سم تي هود بت هجارن»دنیرگا

 یلشبیه و ناپجن" (ِع) نادنواج

 ينعيبر ر ویشم تسیا هریزج مان ( ف) « واچ

 و 27 زین یه در افت

 پوسدم ی" و دوشبم زاهسب یارفع زاجن رد هکماشز ا

 تسا هبراجپ

 (ع) هیواج

 (عر نادیواج
 یر زیوداش دا هزن تلزنم ( ع / واچ

 نار دتورامو توراه: ( بف ) لب اب اچ

 هشاب هیاو

 هلنیب

 هننا وخار یابوخ عنز هاچ هر اعتساپو هناهنبرد

 هلثم . ( ب ). لب اچ هاج
 ياهراخ نآ یسراف میجاب ( ف ) وجیاچ

 _هنشکرپ هاچز ار تک یا هیت ردیف ین

 هللا هتیعک هارب ترس اآ

 تبسو لد زینو کری ( ع ) صضه اج

 سپواممیخبب زا شیپدک ينامز ( ع) هبله اج

 دوب یسیع ترضح زآ

 (ف) عنقم ها

 ورذ  اپسآ هام ي یورو هد یو [ رپ ک هو و  عنقم یدک

 ۳ ی وفلا دب هشنپ

 هب دل یوم نآ رومرهش یاهچو يدمآیب را ینفر

 موباشینو ورم هارب مسمط بم.( فر دیه اج

پجب دو یصم ن اطلس هکدلص هج و نا هک
 هد اذسرذیسو د رذ ت

 هننخ اسوزا دیس وا توف زا دعب دوی

 ندشد رس يس اف میجاپ (ف) نا دیهاچ

س تب اپ ب7 ابو كل ندروشب نادند
 هشابدر



 ناج

 متام ينعع (ف) ندژ لیئر ه هماج

 یناد

 تسایبص ففشيحرسزا تی انک (ق) دیع هماج

 يالو حرسهماجينعب ( فر يديعهماج

 ی را

 هداتسیا بارد اکيزيس ( ف ) کوغ هماج

 را ومس سدنش له" شب دف اب اهم و هنر
 ننی وک بلطط يز اب لبق و هنیوگ

 دویکو ءایس هم اج ینعی ( ف ) ييلا رطت هماج

 متام "هماجو

 واوو فاکابو یسرافمیج اب ۱( ف ) وگهم اچ

 براعمو ناوخ دزغیسر اق

 تی اغو لوب (ف) سیساچ

 مد هکنانچ نابربر دبنوف هی هشنب (ع) ناج

 يزپو نسبلبا لبقو تسانایمدا ر هب مالسل | هیلع

 ترابع ناج هفوطتم حالطصا ر دو دیپس راموویدذو

 ينابر مولع ملعم و ياعم کر کنم هک تسا ین اسناحورزا

 _ وشاپ

 يرشب بلاق یتعی (ق) لک بآ ناج

 ودشاب تایحدبم هچنا يتعب (ص) ارف | ناج
 تراشا ازفا اج ناکلاس حالطصا ردو تایح ب۳

 دناسر روکذپب هکي رک ذزین و تسا فق وشعمز|

 بناخ مار یاد زد ( کش زا رزق
 تسن اکخ دنرپرب ) اپعننس [

 هنیولاز بوبحم (تف) ناثاج

 ییرغو فرطوهراقل ( ع) بد اج

 ی شفا ) ن اق ۱ ناف اتم ایر
 ند وینشکشپ و نداد هیدي

 بارشيتعي ( پف ) نایرب ناج
 موزو فنیوگ ار بوبعم ( فر ناج ناج

 مچ ازیز ۵ی"7مهیلاعف فحز | تیانکو د وب د ارمزین مظعا
 تسواب ه دنز ناچ

 ۳۷۳ ن اج

 هکناتچدشاب يناويح مورتع (سص) هناج ناج
 یاورزا دارم هک دیو هبجارعم هل اسر رد یلعوبا جت

 هنیونار حالسو ين اویح جور ناجز او تسا هقطان سقن
 هبانکر« دیيم یقعی ( ع) ه۵ شابشچ ناج
 تسیر اظتنا زا

 و ههش و مهش و ننور (  فر) ناویح ناج
 یآ هو تش

 راد حالس ينعي ( ف) راهناج

 تایصب7 ينعي ورا ناج

 شیپزا دنیوگ ار ياج ( فر هناد ناج
 يوقای يز اتي و هپجب و دش ای مون يکدوک مالنه هکمس
 يبمترت ينعپب و هتفک غامد ينعيب یناماس و دنیوگ
 تسا حور لععم غام د هچ ناج لعحم

 لثم ييا (تف) یک درسر ۵ ناج
 دشکب ارت ینعی دور ٌ د سر هوت ناج هک تسا

 لو هوبمو هزبس ينعب (ف ) نیز ناج
 هبشچو دور و هفوکتشو

 یبا اراد لتاق مان ( ف) راپس ناج
 ام اد كنهرس و هزا یکی مان ينعي با راد

 دش اب حاور ا ضب اق هک ناج " دتنک

 اریزیچ ينعي ( ف) نم ناجابش ناج
 دنی وکتب نیاو هنیاهن شر افسو دنر اهس يسکب

 تبصاخ ینعیب نون سکب ( فر ابصناج
 ابص

 ناصقن !مریع هکنا ( ف) ياسرف ناج

 ۱ هدنک

 تشذگ هکازفا یاج قم (ف) عارف ناج

 نآ هتنام ورف ز وچیف ناج« دنف اکو ناج
 هلثم (تق) یازکناج

 زذو ناجبلاط ننعیب ( تر نایکت ناچ



 ماجب د زا
 ورب يفبرض وه رد ابو درتنهنلب نیمژ زا هک ی فا ولعب -

 ه,جن اد يلک ناتسودذش رد هتفا یزد دن اهختهتنزپ )

 هننا و

 بییط و تسی ميتح مان ( تف) .نتوتیل اچ

 شر! هجهکيناسکو ةیزج  (ع) هل اج
 ۱ دشت اب

 هناخ یا هباترههک هنیلاب؟ودا ابپ  (ف) م اچ

 ملاح م انو ناسا رخ یا تا تیال و مانو هنرپ مالپ

 ۱ دمنهت مش

 هام" چو مخ ينعيب ( ف ) ماچ

 شن هکر وشم میکح مان ( بف) تام اج

 وا رذارپ هک هنا ددَفْك ينضعب و دوب یم پس اتشک

 موکت می ( فر ساماج

 خط بسر اتک

 هلئم ( فر تساماج

 تسا ساماج لثم * فر فس ام اج

 لاری ق, يفجب , 1( بقا و نز لس رب ماج
 یک با رش

 رب ا ثیاانک ( بف) ان روپ ماج

 هک دیشپج هل ایپ ينعي (,,تق) ملج م احب

 و هنیاعم و ,۵ گلف تفه یا مد مه

ناهج ماجاا زن ۲ ی درک ه هدهاشم
 هنیوگ زین ياين 

 هام (.ف) ي ابن نارج ماچ

 وا هک ملک و ه۵ رسفا یزیچا ( ع) دنماج
ام و میس ور نو درک ناوتن ید باک فاغتنا

 هنن 

 ینعب فطان لام دض نیو تماص لام ان هک نچ

 هیجنم و هتسب ینعیب و نایاپ راچ

 ههارق ينعب (ع) سساج

 ی (تفر میبد

 لرزب حدق ینعب ( فر ی اجب

 روا روت عشاتسپ ( بر ریش ماچ

 ماچ د
 يف دص-هل اهب لاد صتغب .(بفا), .بئ دم ماج

 > دن ر اد رو تنم رتهاو اف عام عیعا ) دف

 وا هک اي رخ هدامو دوش الایو سر لب اق هک اپراچ جو

 هاب هقش نو رب لاس راپچ هکیرتشو هوش سیا راب

 هدب دا هچجسم و

 مه دنرد

 ال (بفب)* :یلدوغت ماج

 دنیوک ار دا ما رح لوپجم وا و و مویقم

 ات یابی ( تر يرهوکم اج

 . تقوشعم بل و لعل هل اهپ لیق و منیلب

 هچنا,سراف مراهچ اب ( ف) یکماج

 هنایل ان و هره اشم نا ار نارک ونو نا رادریلاج

 هم اجن ناف آ دنا زین و هنه هپ ن"آ زج و ر اکنانو

 ۵ وب ۵ اس و ها

 رو

 راوخ یئَماج
 وه هر ( فر

 ر اثس رزین و شون هرد لبقو راوخ

 ها ( ع)  لماج

 ۵ آبرو و

 22۳ رام

 تم سوماج

 يحارص ينحیب من و با رشو هلایپ ( فر هبماج

 بانخ"[ صرق (ف ر

 شجم راکت یار #4

 . داب ين درتسلو ين دیشوپ تخر فلط ط هو < هم"

 ين هبشوپ تعخر هک هن ادح ( ف) هناخماع

 هن دن نا ار د هتخود انو هفخو دز | ينديشت وپربغو

 لو دم ممز یدعی ( فق) دیش روخ هماج

 یضعبو هشوپيم مهرم رظنزا ار بتن هک نان رد
 ر ایغ لبقو نیو او ب اتف راعش

 تشذت هک هناح هماجدتم (ب) ناد هماج ٩



 لاطت
 ناغرم نآد هنیچ ح وتفم نه اب (هتف) رغاج

 يراتيو دنا وح زین غار رنک و هنیوکف هر
 دراکيتعب ( ف) رغاچ
 کشح هی هشنلابو یدینادرگ هنس رثو ی هیناسرت تسیزات رد و« ,اک هب ينز )عو فاج
 نزن دود اریفر (ع) فاج فاج
 دنک رهوش هنچ ز ور ره و د ریلن ما ر۲ رهوشش

 بیقن . یس ماق مبج اب ت شورف اچ

 ناب هگناو

 درک يوم و ر اثثر دوزو لس (عر لذف اج

 رسب 5 ۵م"۲

 هدنریگانرا رقو «دننکروج (ع) .یفاج

 همابر فذش يسرافميجاب ( ف) كاج

 دوب دین اچ ینعیب (  ف) نادیناک اچ

 ف قوم موس اي .(ف) اچ ف اچ

 يبابپ نوچ یر و غمت مخ ن زاوآ سر اف میج و دره

 مای 5 را و دنن

 یا رف يسراف فاک عتفب ۳ مرت

 هناد دتنام هایستسیا هناد ( ف) وسکاچ
 دنرب ماکپ مشچ ي اهاود رد | من" هک س هع

 واوومویضم تفاکاب (ف) یوکاچ

 هشاب شکچ ييجع ممج و هاو یعم

 و هاچد ترا فرقه ماه ی یفکیب (ابتق) نرخ

 وا تشوگ غاز ی وچیه تسب ه دن رب يساق مپ

 لاجو تسا بسا كن يعوف و هاب طب تشوُ نوچ

 هننک لا وسم 7۲ بوچ نا هک کارع تدخ مد ينعپپ

 هک یپساو هنیوکار يومود (ف) لاج
 هن وضو یاهف هينو دشای مهم د دیفس خرس نآآ يوم

 ۳۷| ت

 کچوکو فتا قهر زره اب یکم ق

 م اتف م دنش ن اب رب و عج رت تو هل یررنا شا ی هو
 تسا يه ام مانو

 توق ابو دن غیجاپ . (بق) کلاچ
 دنلب ياج و شک يتخسو دن هوع دن, ۵ و رول دو

 ييجعيابو فوفوم مالاب ( ف ) سوپلاچ

 تسا سولب اچ ينعيب لوپجم وا و موریضم

 هتسشن (ع) سلاج
 عاپج ترشایمروسکم مالاب ( ع) شلاج

 ه هننک عایج ر ایسپ و

 هدننک ترشایم رایسب (ف ) رک شلاج
 ینز ءيوُگ شعف و ایحمک مدهرم (ع) علاج

 یابرت دقلب ين نو هی نام هرم شیپ دتس ام اب دوخ هل
 اپ و ينعي ماعكرم (ع) فلاج
 هکم تسا يرناک مان (بف) تولاج
 تشکر وا ربخیپ دو

 کاغم اه يافخاو حوتفم مالای ( ع) هلاج
 ءوک

 ا رن۲ هک تسیتخرد مان ( فر یلاج

 هن ناس کاوسم ی بوچ زا دتیوک کا را

 فو رعم يايوروسکم مالاب فر زیلاج
 ار نآآ دام او ر امخو هناو دنهو هزبرخ راز تشک

 هنناوحخ زیلاپ راگزور یی ره و دنیوُک

 هطوقنم ییشب روسکم مالاب .( ف )۰ .شیلاچ

 یيا * هیامرث يولوم ز انوریلت ي ور زا رانفر ههز

 شیلاخ درخزا ين الان * هرکشلاچ رظن یآابرظن
 # درز

 دک هش اب بوچ ه راپود .( ب) تكکیلاچ

 نت هاتوک رب هو زا ره یکی هاب یادی )ال

 یبمز رب ار هاتوک پوچ و هنریلب تس هپ ار بوچ

 هنلب نیمز زا يک دنا نآآ رس هک یعوتپ هنپن
۳ 1 

 هنزب هاتول بوچ یآ رسرپ زارد پرچ نآ و هشاپ



 راچ ۳۷۰

 اشوگومم ویو سر اف ممج اب (ب) تاطز اچ

 ستقارعرد هل هشوگر اپچ هببخو يصانع هغبر | ينعيها

 هنیوُگ يتاور ي دقپبو يناو ی

 دشاب یمم ز هدنربدک یلیس -(ع) ۰ :تفراج+
 هنیوک ام یو اچ ار حتفی (فر) نراچ

 ام يکباچو ماوش,پساينعب ( فر هماکر اچ

 هتیوگز یف

 هلمیب ( ف ) هنانکز اجم

 توبات و تخن ینعی (ف) هاشون راک

 دو ابا یلفوفم):(هنف تل ی شور اچ
 2 هشاپ هنشاد

 هعب ر | رصانع ینعب تق) رهامراچ

 ناسارخدک مراپچ مباقا (ف) هالبمراچآ
 باتفاب بوسنمو تسا"

 تو را يدنه رد هک رغمزوج (ف ) رتفمراچ

 دتنا ون
 تسدریدکن آ يسر اف میجاپ ( فر ٌخبمر اچ

 هشابددز شی ابو

 هلئبب ((ص) .تدنکخ یسر اج

 تکه۲ نو زاس زا يع ون ینعپب (ب) :وراچ"

 ترایعرد .هتخيم7۲ رگیهکیب هک دشاپ رتسکاخو

 دن رب راکی

 فوقوم "ارو يسراف میجاب (بف) | ور خم

 نآ هتنامورخ و پس و رتشور ونس

 هنیوردناخصصرا دیدکيزمچینعب (ل)  بوراج

 جالعوهراچینعی (فا) رهچوراچ
 زا یکی مانوسعن و موش درم (ع) ه وراج

 تقه و هعبرا يصانع ( ف) تفه ور اچ

 « راننس

 ۳ يماادجو هلبح يسر اف مهجاپ (بف) زر اج

 کی هراچ يسراف میجاب (ف) اس هراچ
 ناور ينعيب (ع) يراچ
 :"۳و ینتشکو ناورورتخد و کزرنآ (ع) هیراج

 یهرولناوز رریزر د هکیبوچ (ع) عزاج
 وگو واو حنقت ( ت) "ناوزاج
 گئر دیفس راخزا يعون هطوقتم

 يوشاب نزن (ع) هزاج

 ی میکح مانيساف "اباپ ( فا) پساج
 دوب هاش پس اقشک ريز ودک

 ۱ یدرشذ ياج تسا مرز وب ( فر) تساج

 ندیینج کشخ نوخ (ع) بساج

 حاو :دنتکوج تسج ( فر) سوساج
 « دنس بار رابخا و

 رخرد ندرکگ اپ هلفراهنا (عف) شاج

 رت زا د ندیمر يزات رد و يسران مجچ اپ لیقو

 شاچ
 زاوخ يم معنا هالاب هلغ هدون هچن انچ هنبو کت

 هد رکرب هاک زا هلش هدون ( اف

 ةورعم نامز یسرافمیجاب (ف) تشاچ
 1 دا همای ماعطو

 جعم یبشب (بف) نهاده شاچ
 ماعط و هنراذُت يزيچ نار د هکبف رظ فرقوم

 قتیوگز ین

 رشت ۲ يسراف میجب ( فر) فوغشاچ
 هک هار ر ۵ تسیه اچمضب و رفاف و ءیجعم یبشب

 یظ هط وقنم بش حلب ( ف) نا هکشاچ

 ,ن 7 و دن, ا لب نآ نایمد نان هک دنیوکخ ام

 هنیوکت زین ناسیک

 ۱۱ هتموا دوینو لیلک ( بقر ینشاچ

 سا مغ د مد ینشاچ ماوت فن زا ضرغ * دیو

 * تسا مک هچ معنت بابسا گاف ریزهن مو #

 بفوترم سشاب (ف) لد ینشاچ



 راچ
 ر حبه يديفب (تن) يروناگرهاچ

 ۱ بانه ]:ینشوم
 بشو نایس7 ينعي ( فا یلجکر داج

 نایآ و راز هزبس ( ف) هروچالر هاچ

 نات راتساب نایس۲ ( بر رشرلک ر هاچ

 يتبپ «دیرب هطوقنم ریغ لاداب . ( ع) عداج

 ۱ شوت ی بلای

 دنارت هدامییرد.هک هروک يقش ,(ع) .لعجاچس
 ی وقو ءدقن غلاب سیب نه

 يعس ينعي  («ف) وداج

 من دو اب له رگ لایخوهاج

 ينعي ( فر نایرو هاچ

 یتسحیصنرماشزا تیانک ((ف) . نخسو هاج
 لا د مپ دشت جیپ تسمیقمالو مان ی ع) ی ریطحو
 بل رزیعلر_

 دشاب رسا ک غدد ایم . (. )از ید اه
 ریش ک رتشو هدنیابرو «دنشک (ع)۰ب فاج

 دلم. 6ع) , هلی, اچ

 ۱ هتشاد ياپرب (ع) لاج
 هدادو اهنز و ناهلنو کیرشو هایاضله (ع) راج

 اد 4

 مس هاب رایچ تم ( ف) راچ

 + هعق مع اس اش

 اقم او تشخو هز وک و هسناک هک ينش"]د ينعیب و د وب

 بلعم تحخر د يدنه یابز هبو هنزبدب نآ نایمرد"

 هنیول از سوساج هنه لها يم اع نابز هبو دفیول ار

 هعبرارصانع ( ف) هاسچاراچ

 ورصانع ينعيب برم ظفل (ف) صیشخار اچ
 يسر اف میج حتغبو هی" رصنع کی ينعيب جیشخا

 هنیوزین کتسه7ارنو دننککاپودنناشن اهل نادب

 عبطرايیتعی (ف) ناکراراچ

 ة يتعي يسراف میچ اب (ف) بابساراچ
 دجن اد و هیض اش ز هکسامو هب ذاچ

 دعز]

9 ِ 

 ۳4 راچ

 3 افلخو ۳ ترضح

 ۱ مپبلع دلل ۱" اضر

 رییاع ادب هک (یماتسم ( بی ) شل ابراچ

 هعب را رص انعو دننیشن ی 1 رب ناحرزب

 تم یاب (بف) .ناکرانونل ابراچ
 هعبر ا عبط یفعی

 بجز یزد( نی (بفر رورپراچ
 تسیرپت مان

 ایثد نتعی» ( بر) هنبراچ
 ندشریس ينعي (عاف) ندشولپیر
 لصا هک هعب ر ارصانع ( ف) تایح خیبر ۳

 ۱ و
 تسیزاس مانو فورعم ينعيب (ف) دا

 هعبرارصاتعزین و دنیول زین راتراچ ارت[
 يعون (  فر اه زاسزآ

 تحاوچویم ه۲وضهرلیه و تسد .(ع) . هحراجت
 عهج حراوج يراکشر وناج و < یتنت

 هکیلوج (ف) ردراج

 و ایند یتعي (  ف) ینایلظراهب در اج
 یتاسن | بل اق

 هلم (بف) شقنراویدزاچ

 هاب و هش لس

ن یقسب [.داینز و تعس هتوصا. .( )نر اج
 دوض

 هو ناو« دنام ل در د دبعغ و و دش ه دنامولکتر ۵ ب۲ و

 بضغز | هنام لدرد هک

 جواد رو 3 ( فر وسراچ

 * اوجا و صارصق لحم نآ۲ نایمردو ل اینو بوغج ار



۳۸ 

 میجلا باب 1 ۱

 بی 0 ۵ و ت تسم تا

 2 2 ومتزیت و منش ینعیب ۰ ع 7 0

 تسب ] دس یجرآ باسح

 ییح,درقش یتقرو نهیناسرت (ع) : تعاجن

 يراب نارگ

 (بف) یتاپاچ

 تلالض هار

 سا  2 ۰
 هنمب < درت یپب تس دهی دز نان

 ینعپ هشابن فح هک يمار و یلفسرگز اایو

 يه ریو

 ناینج لینو شل يتخسو دلجو

 يراوهار بسا مویشء"اباب ( ف) ییکباچ
 دتنزپ ورب لب اچرگ ادک دتیوُگ ؟و

 ميدوو مرام مو ۱ کاج اب ۳ ۲ 1 ۸ و

 هنناوخ هماک رامچ

 تسیرهش مان (ف) لباج
 دحرسب تسیرهش مان" اب عتغب (ش) اسلیاج

 ن ایسایر اه يرد شرب در اد عز ط رد,آزه دن برغم

 تعذل دک باغ اعس ( فر اتس لب اج

 لب ج لباقم تسی پت مان )ع) اعلب اج

 یپحع 2و 7 .چ )  سولیاج * او ی ۳۰6 تک ۱

 ییریش یخسب هک يسل لوحمواوو مال مض و فوقوم

3 

 اب مب (ف)

 و زر و

 دای ارن] و دشای ءع دچیل# (ب)ا .عایاتک

 هنناوخز ین هست و

 داچ
 ایاسرت مکاحو دباعو ملاع (ع) گبلث اج
 نایاسرق میکحو یفاقزین

 مدرم بشب جز [ینعی سوباک يتعیب (ع) مون اج

 دقیوگ عرجار نآود ریگورفار
 ران داتسیایاجربوناگتفح هتیسب (ع) نییئاج
 نوک ۶32 نارخو حر دو راک ه هشت کالش و

 هریم ءدننیچو راک (ع) یفناج

 (ع) هیئاج

 راقسکرت تیالوزا تسیرپ2 مان ( ف) ماچ

 پک * دیامرف يماظن ین هر راهتشا تنکش اتپ هک
 نچزین اهریشش دیاهن رک * دنرپ ينيچ و يچاچ ياش

 دش اب ء دم۲ نویی وا

 یسو فوقوم اخاب (ف) کوسخاج
 دنیوگ او لا و : ف ,رعمو اوو مویضم

 من ياه هلاغزب عتفلاب (ع) عءاداچ

 يلغور اد (ع) بداج

 ایبخ یکرقنابز هب يز ات میچاب (ضت)ل رد اج

 ادر یتعی فورعم سراف میج اب و دنیوگ ار
 فرب ینعی ( ف) مارحار هاچ

 هلثم (ف) نامارخر هاچ

 نایاسرت هباعهک يرهاچ (ف) هرزرهاچ

 اتم دما اهن دن رییم



 ر اچر
 ر حبه يديفس (بف) يرون ار هاچ

 ۱ بانق[ ینشوم

 بشو ناپس"۲ ينعي نا یلجکر هاچ

 ناپمآ و راز هزپس (ف). ,دروچالر هاچ

 نا هراتساب نایس۲ .( بف) ریرلکر هاچ

 نبی.« جیرب هطوفنم یی لادابزر (ع). "ع اج
 ۱ شوگ اب بلای

 رد. «رول تش (عر) .لجاجت
 ي وقو ه دشن غل اب تنی

 حس ينعي. (ف) وداج

 من دو اب لاهخ ( با لایخ ها و

 حيصت,عاف ينعي 6 ). ایزو و اچبا

 یضسمبهفرعاشزا.تیافک (ف) نخسوداج "

 لاد هب دشت هبو تسیيقيالو مان ,(ع) . و داجب ِ

 لرزیعارب ۱

 هشاب ریسا هک «دتنک لاوس ۹۳ نت

 ری مک نرخ و توان درو« دنشک (ع)۰ب ذاجن»

 هلثم. 6ع) ,هب هاج.
 هتفاد ياپ رب (ع) لذاج

 هدادر اهنزو نابننو کبرشو هیاضیه ( عر) راج

 5 ین

 ۵ اوت هدامیپ

 یه ۳ ( فر زراجو

 مپلاثم او تشحو هز وک و هسناک هک يش"۲د ينعيب و هوب

 تک

 ایولار سوساج هنه لها يم اع نابز هبو دنیولار
 ههیزرارصاتع (  دف ). هانچاراچ

 ورصانع يتعيب بوم طفل (ف) مینخاراچ

 هجا يسر اف مهج حثقبو هی ۲ رصنع کی ينعيب جیبتخا ۰

 هنیوگزپن لتسه] رنو دننکک اپوحتن اشنا هل نا دب

 عبطرايیتعي (ف) ناکراراچ

 هوق ينعي يسراف میچ اب (ف) بابساراچ
 دعنادو هض اه هکسامو هب ذاچ

 ات راچ ارت[ هک

 ۳۷۹ راچ
 ربیع پاعخصا ز اپچ (۱92) ۳ ارف (راچ

 ید لس 7 ویلع هل يحلوسر ترح
 ۱ میلع اضر

 هات يهخسم ( ابیق )۷ شل ابراچ

 هعب را رص انعو هننیشن نآآ رب نا رزب

 ها (بف) ی اکر نون ابراچ

 دعبر ا عبط ينعي

 "۱ (هف) روربداچ

 ۱ ( ف) هنبراچ

 نجشربس يفعب (ع ف) ندشولرپراچ
 لصا هک هعب ر ارصانع ( فر تایح جیب راچ

 هنا تان

 ایند ينعي

 تیر اس م 3 تشووعم ينعيب (ف) اتراچ

 هعب را رصانع زین و هنیو زمث ر
 اه زاسزآ يعون تر هراتراچ

 ينعب يسراف میجاب ( ف) مدزریبکتراچ
 .. .تسا ه زانج ز این زا تیانکو مدرک مایت کرت

 هدنربوریر اکف يلس ۰ ( ع) حراج
 تبحاوچو سم ۵7 وضو تسد (ع) هحراج

 عحیج حرا وج يراکشر وناج و « هننت

 .دشاپ ءدش لیس هلیلوج (ف) ردراج

 یایند ينعي  (ف) ینایلطظراوبدراچ
 يناسنا بل اق

 1 هلثم ( ف ) شقنراهیدراچ

 هونضن |یتسب ین م تخس وقرسا .( عا )رز اج
 هو دناوب دنابم در د هصغ و ه دش ه ین امولکخر ۵ ب۲ و

 بضعرا هنام لدر ه هک

 ( ف) وسراچ
 از اب فوئوم

 "ار و )یسر اف میچاب جلب

 " ارچا و صاصق لعم نآآ نایمردو ل اتو بوغج ار



 تاج ۳4۸

 مت ممد ۳
 < لک وال 9

 میجلا باب

 هم و امی د و تولز من و تسم رثش ي یتپو ۳

 تسیا هس هجحبا بامسح

 یبح مد رتش نتفرو ندیناسرت (ع) تعاچ

 ير اب ۳ هر

 دن ریب هدرک یپب تسدب هک نان ِِت (یتایاج

 رب اچ

 ینعپ دشنابن فح هکيهار و يآنسرز اابو

 بضغز | هنیسيمرلوو « هننک مس (ع )

 تلالص لک

 يفاريل و

 کالچاب مغبویسرافممجاب ( ف) كکباچ
 ناینج کبنو شل يتخسو داجو

 يشراوعار و ها 6 ) يکباچ
 ار ینکناطلعا ر هدنرب یاب ارت کدو

 هنناوخ هماک رامچ

 (تف) لب اج

 تل اجب
 ناپساپ رازه يرد رهرب هرا د هزاو ر دراز ه دک برغم

 تخت هک لباج لثم انس لباج

 لباب لباقم تسیرهش مان (ع) افلباج
 ییجع" اب و یسراف مهجاب ( ف) سولپ اج

 تسبرهش مان

 ( ف)

 ییرهش یتتسپ هک يسک لو جم واوو مد مضق و فوذوم

 هبیرغبأار مدرم برچ نابز و

 يزات يازو يسراف "اب مفب (فر) زوپاج
 یانسکرتزا تسیرپش مان

 عم واوو مویضم "اب اب ( ف) کوباج

 هدمآ[ تباچو تسچ ينعپپ

 دای امن و هشاب هبیخ هچیلت ۳ کی اجب

 داج

 یاسر یاحو دراز ملاف (ع) فیلت جن

 نایاس رق میکحو یضاقزین
 مدرم بشب هجناينعي سوباکينعيب (ع) مون اج

 دزیوگ عرجار نت ودرهگورفار

 نان داتسی ای اجبو اکتتفح هنیسب (ع) نببت اچ

 ناگن+ دش تکرحو سح یبو ناکن ه دن کالاه و

 هروم هدننیچو راکت ( ع) 2

 هتسشنونازب (ع) هیت اج
 ناقسکرت تیالوزا تسیرهش مان 0 ر چاچ

 نایک * دیام رفيمالظن مثبش در اد ر امت ا تنکش اقپ هک

 هنجزین اهربشیش هیاين رک * دنرپ ینبچ و يچاچ ياه

 يرهق مانموقفم ميچ هدرهاب (بف) مرچاج
 تسیءپهشچ مان (ف) هییرجاج
 ایزارعون سرافمیج و هرهاب ( ف) هلچاچ

 دنا هةفک شن وپاب نلطم ينعيب يضعب وز ا رفا

 مرگ تخس یاج ( ف) مجاج
 يايس و ناغ رم ياغيس (ف) ییجاج
 اه یتشک

 نابزب يسراف میج ود رف اب ۳ ر یچاچ

 دن وک ار نایک يک مت

 ۳ ناو تسی دوم مان. (ع). طحاج
 دشاب هدم۲ نوریب وا

 سسو فوفوم /اخاب (ف) کوسخاج
 دنیوگ ار لا وه ف ,رعم و اوو مویضم

 من ياه هلاغزب عتفلاب (ع) ءاداج

 يلغور اد (ع) بداج

 هیبخ يگرق نابز هب يز ات میچاب (ضت) ر هاچ

 ادر )9 میجاب و دنیول ار

 فرب ينعي (بفر) مارحارداچ
 هلثم ( بز نامارخر هاچ

 نایاسرت هباعهک يرهاچ (ف) هرژرداچ



 ر اچ
 و حبه يديقس (ف) يرزن اگر هاچ

 ار پاثقآ یفشوم

 بشو ناهس" يتعي ( بف) یلجکر هاچ.

 ناپسآ و راز هزپس ( ف) هروجالر هاچ

 نا هرانساب ی ۷ ِر زیرا ر هاچ

 ينجب 5 دیره )

 اهن اوت هدام

 ۳۹۹ راچ

 رای ,ابناحیما ز ابج (بفر) نارثاراچ
 یبدبنارل  افلخو ملسو هل ۲و هببلع دلل |يلص لوسر ترضح

 ۱ مهیلع هل" اضر
 وناهانته اپ هک (يهنسم .( بش )۰ شل اب راچ

 هعب را رص انعو دننیشن رب یاکرزب

 فوترممویساب (بف) .ناکراشل ابراچ
 هعبر ا عبط

 يسر اب ودر اب و عیج خنغب (ف) 94

 تسمی ری

 ایند ينعي. ( فا) نیر

 ندشرپس ينعي (عن) نهدشولریز
 لصا هک هعب رارصات تایح خیبر

 نا ن

 تسیزاس مانو بفو (ف) اتر

 هعب را رصاتع زین اچ ارن

 اه زاسزآ يعون

 تسا ه زانج زاین زا تیا

 ه دنرب وررقر کش يئس

 ثحاوجو یم ۵7 وضعرلی د و تسد ۳

 عیج خراوج يراککشر و
 هاب ءدش لیس هکیئوج (فر)

 و اهند ینعی ( ف) یتابلطرا"

 ين

 علم (ب ) -ِ ر ۱

 هو دناو« دنام ل در د هصغو و ده دن امولح

 بضغزا دنام

 "ار و يسراف میج اب حتفلاب ( فر

 مود دش اب برغو فرشوا هار کی هکیراز

 * اروپا و صارصق لعم ی" ناهمردو ٩ اب

 فرطر (جزینو دش اب



 هاح ۱ تاج ۳۹۸

 و نایاهرت مکاحو دباعو ملاع (ع) گبلث اج ۱

 ناب اس رق مکحر یضاقزین

  مدرم بشپ «ناینعب س وب اک ينعیب (ع) مول اج و

 دةیوق عرجا رم نآو د رهگورفار میجلا باب

 نت هنبسب (ع) . نیبثاج و

 تسب | حس هجا باد

 حمد رتش تفرو یدیناسرت ( ع) تعاج

 يراب نارگ

 دنرزیب هدرک یپب تسهب هک نان ( فر یتایاچ

 تلالض هار یفعب هثابن فح هک يهار و يأتسرک زا ابو

 يهارپل و

 لالاچ اب مفب و یسراف ممجای ( ب۱ تك اچ

 نام دیو شا قشر

 يراوهار بسامویضم"ایاب ( ف) یکباچ

 ارن 7و ننکنطننیلویدننزب ورب کب اجرُکا هک دنیو ار

 سیرهش مان" اب عنقب (ب) اسلباج

 ؟رازه يرد رهرب هراد هزاو ر د از ه هک برغم

 تشذت هک لباچ لثم ( ف) اش لب اج

 لباجلباقم تسیرهت مان (ع) اقلباج
 يجع اب و یسر اف مهج اب ( ف) سولپ اح

 هبی مغب ار مدرم برچ نابز و

 ی اتسکرت ز 1 تسیریش مان

 فورعم واوو مویضم "ایاب  (ف) اکو باچ

 های ارن7 و دشاب هبیخ دچیلک ( فر غاتاج

 هذن اوز ین هر



 روت
 عافبو يزبيج رب نویز و راوعسکلاپ (ع) هینت

 ییشهب نآ هند و الاپ

 ياجب ندشمیقم و نداتسبا عتفلاب ( ع) "اوت

 ندمآ دو رنو
 يدرم مانو لسع و تعاطد رمعنقل اب (ِع) باوت

 شورف هماجو تسا هدوب رادربرامرفتی اغپ هک

 هک هراسرهغ ناگشراتس عتفلاب (ع) تباوث

 رازیی هک دنا هتفگ یضعب و هنا ,دو تسپ و ر ازکب نتآ

 هنر اداج متشه کلق يسرکرب هلیج و دنار اچ تسو
 هنیسو هایرف و كناب مشلای ( ع) ج اوت

 بد ا5 خیج 9۰ )
 هاچوضوح ندنترپو هماج حثفلاب ( ع۱ بوت

 ب" زا نآ دمو

 يفعي هر د شد مودرسکو مکی مغپ )حر ءابوت

 5 ز اق

 یتشلز اب حتفلای (ع) نابوث
 تسا یفرظ مان مضلاب ( ع) جوت

 تسدو ياب شنر ورف مرن يزيچب ( ع) خادوت

 و
 یربزا یجرب مانورنراگ متفلاب (ع) رو
 تدمدآ دلببق ر هپ مانودراد راکت تروص هک نایس"۲

 ددنب بآری# يزسو عرف اوشییو لر
 جتبب مد هک ي دیبقس و دنیوگ کوش هم اجو بلعطا ان"

 درک یتساوخربو نادان درمو فرح او دوش خان

 رهاظو نلآز جو حالم نتسجرب و هصح دم" بو نآغجو

 وخ ند#

 نادزب هک تسیا ینتس, مان قلاب (ع) ایلار و

 هتنوحخ ال ویس دنن

 و مات او هر یتساحرب یبتعتقب (ع) نارو

 نآ لثم و هثن

 ۳ دیبادیهم حرم عتقلاب ۲ 2 یزورو

 هنناودخ مبصا شی ز اب

۳۹۷ 

 شز وس

 و دتیسولو ندش هناوید کیرصتلاب ( ع) لوث

 ناسکم يتعايج ینعب رومنز ه ور واونو لو

 هناوید "هد ام دنپس و عتفب (ع) ء دل و

 هکنا حررب هايس#راپ تشوک (ع) لولوث
 تسوپ زا هک هناد لثم هتیوت اسم هته یابزب

 دی" , دپ

 روت

 يالوم مانو یتشز اب عتفلاب (ع) ناموت
 تسا ملسو هل" و هیلع هللا يلص ه انپ تلاسر ترضح

 هتیول هدیوپار وا هک يه ال مان (ع) نوسوت
 دانا وح هلشم اخارن"7 برع

 هک هبرف هتساوخون ناوج جتفلاب (ع) دهون
 هشاب غولیپ کی دزن

 اپ هیدشت هب مودرسک و مکی مضب )ِع یروت

 ین نایپمو مهقم

 يورب يزمچ ی دش ه درتسک یتعنخب (ع) لبه

 دز
 تسا يهوگ مانعزغل اپ (عز نالرث

 لطاب مومسو مکی حتفب )ِع) للبت

 تسا يهضوم مان عتفلاب (ع) پرت

 هلاس ششرنش "ای دی هشت و عذغب ( ع) 9

 روسکم هم ارد ياب دي هشت و حقی (ع) ۱ - بت

 رکب دن یذو دشاب هدرک هوش هک ينز



 نت ۳۹
 کرچ لیقو ندش هدناگش یتعتقب و یشاب هد اتفا

 تسیا عضومويدا و مان یتعتفب ( ع) ب وبلث

 مانوزمچ ره زا مویسشخب مشلاب (ع) ثلث
 تسا يطخخ

 تشذُ هکانال قم (ع) الت

 دک هلایپ دس يفعي عتفلاب ( ع) هل اسیع هملت

 یبرع ظفل و ه ره نیا دنشاب تایرشب تروهک لیزم
 يس راف بیک رتاما هنآ

 دیرایو فرب عتفلای" (ع) چلث
 یسک زا ندیمر7 ود ندش لنخ ییتعتفپ

 مت رس عتفلاب .(ع) طلث

 یتسکنرس (ع) علت
 درکک اله و ندشکااه یتعنغی ( ع) للث
 رایسب دنیسو ان سکب و للث و ی هش ناردو

 منحر یبتعتفب و ندرکدنحر عتقلاب (ع) ملت
 تسیعض وم مانو يداو ياهر افت و ندش

 هنخر مضب ( ع) هیلت
 تنذت هک مان دثم ( ع) ج ولت

 رایسب مدرم هورت مال دی دشت و مضلای ( ع) هلن

 هکیکاحخ و مش مشب و وماب هنخبم 7۲ فوص عتفل اب و

 و ن آن

 هنر" رب هاچ زا

 دیو دس متفل اب( ع) . ثیلث
 و سپ ذی هشنلا عم مبم عتفب و مشل اب ۳2 من

 .یتحنخبو هناخبابس او تخر هی هتل | عم یوتیقی

 و یدوک راوقسا و ن درک حیج و اجن ۲ هی دشتلا عم

 بر ی
 یبزا ار فلع هتیس ول

 راک مدرمو سردایرفاث م ۳ (ِِع) :) ایم

 ارج قم ابر میش یو روس اث مشی و راذٌت
 تسا يهايک (ِع) هسمابق

 ه درکانب تسی مهشن مانو داتشه )حر نینایث

 62)) تن

۰ 

 دوب سک

 تشه عتفلاب (ع) هیناب
 د رهلب ری زیچ نوچ مکن 7 حتفلاپ 20 مانی

 هنکشیو

 کدنا ب7 ییتعتنب و عتفلاب (عر دین
 کهن ]

 لام عاونا و تخردراب یبتعتفب 6 ربت

 واامراپسپ میم رسک وا حتفب و هنز رفور زو مجهو

 « دی اقو يزيچرث او هنایز ات ياه دنب واههوک

 رادهوبمتخر د عتفلاب ( ع) "| رپق

 هئربویناوجزا تیانک (ع) یسح غاب هریث
 تشسلنا

 لبث
 1 ماعطزا بارش ندرگرخوم

 تشه يلنشترسکلايو تشه مضلای ( ع) یبث
 ندرکاپب و شف تشه و ندش متشه عنقل اب ورتش ز ور

 ار عاتم

 میم رسکب و ندش تسم ییتعنغب ( ع)

 عاص 2 (ع. هویف

 ِِ  وب هدانس رف اشیا / و ۵

 ما شمپ تسام رب دوش ره اظ هک هکسم )ع) ودسل

 هشاب دهم رب رآ هکسم هک يرهشو ن هش عیج

 وب تشه و هبرف و اب شمپ عقفل اپ (ِع) نیت

 تیمق ن

۰ 

 نجیقپو نیبوم نایسبر رسکلاو 1 عر هیانت

 ياپ و تس هرب هکيومدب دل او مضلاپ )ع) هززت

 هشاب او ماچ

 یگنشو حق مودوندیگاتود حتفل و

 ياب ه" هلاسود دنفسولو واکت مودرنک و مکیعتغب و يزيچ
 یمماجردياپ دک خلاس 2 ریب بسا و لتناپ هدان موچسمد

 هشاپ هدان مشش مد ياه هل هااس منپ رتشو دشابه داهن



 دوشن ه دمبق

 رافک کلم دحرسو ییهیب نادند حتخا اب )ع) ریاث

 یتسکدش نان دو نسب هنخر وند رک هنعخرو

 لبقو هدن کس مود مسکپ و لو | نخی 0 مقن

 لوح کس
 فاح یب ره دکهتبس ياياچ نمتیقب ( ع) روغت

 ي نخ ر و دشاهیم

 یسکل اب و له اکردعی ور نارل نارتش حتفل ای لاعت

 یآرسرب در7 ات دننا رتس ایس7 بیشن رد هک یتسوپ

 ترربو دی رفو « دیمر"آ نز وایس7 نیریز تنس و دنیا

 هدیمر "۲ مد رسو یه
 تم رد رنک تس ایه اهگ ان عتفل اب (ع) ۳

 رجخو مادم ۵د,جزخ شیوع اب ۶
 مادو دد ینعتقب و نآ

 اف نوکسو مشن اب )ع) لغت

 1 هکیسک مود ممخکو ل وا عتقب و ینمشن هی

 یراوتسارسکلاب (ع) تاقث

 يد مدو ماعط يرب

 در وع ار

 یادش داتسیاو ن هش لرریز حتفلاب ( ع) هفاقب

 ندش راوفسا تخس و

 ناو هبرف نز عتفلاب (ع) لاقف
 رانقر هتسف"۲ رتو هتسه"7 و

 هبیمر و درس

 ۶ نیر ياروسو یدوک جاروس (ع) _ بقن
 جاروسمضلاب (ع) هبقث هنز ورفارب شت ۲ نزا هک هروح هریه فاق مو

 يتعمو تزورت زبقس مان مملو 99: )و
 زا وقسا ی«
 هانکو ه هرمو نیمز منکوراب ينا رذ مسکل اب قم
 درک اور و ار دنفسولو نزورد يزيچ ن هیرخ عتفل اب و
 نا فات عتفو رسکلاب و تششوگ ن دیجنس هتمجپ
 ره و رق اسم عاتم یتعدقب و

۸ 

 یتشا دهاذن سیفن زبچ ,

 بلت

 یمد7 يفعيسناو یج یبتتفب (ع) ن داغت

۳۹ 

 ۱ جو و

 اهتخر حتفلاب ( ع) هنلغت
 موج ی ته ار

 ينارث مود متف و کیرسکب (ع) هیلقت

 اب اهسا و

 نآریغو تسد ن دش تس رد عتفل اپ (ع) یغث

 یا زجو شن" یشخررفا نینیغب ع) ب وقت

 یناش یر هقش يينش یب و
 دی ویلا یقاذک يل اعن فح مانرسکب (ع) ی

 راوتس اوداهنعا ینعیب و

 رایدب هک رسو هلبیقردب مان (ع) تیقث
 تساد هم" ز ین دی هشت و رسکل اب ینعیغی حب و قدتر زیت

 | رد حنغل اب (ع) لیغت
 ک الف و ندرم یبتعنثی و مضب 3 لک

 هدیمر ۲ دیم و نز و ن

 یز ید دنز رف يب و ٍي یمسآ ۱۳0 و یحش

 ۳ ردام 35 < لو

 نر 00۳

 دن

 میقم و يراکب ندش مزال عتفلاب (ع) مکن

 یبقعتفب وا, یسک رثا سد مک يو رهپ و ياجب نحش
 5م هن ایم

 ناغرم و نارتویک تعایج حتفلاب ( ع) هننف

 خارق ي هاو فا نوکس و مقب و
 توق شان ررف هک ین حتفلاب ( ع) )هک

 هلن اب د یش

 (ع) لث
 ردرک ناربو هناخو یتخیر هاچر د

 ات هسو يئاک هس مضب و هس حثغب )ِِد ث للت

 (عر اتالت

 دشاب ترودک لی زم هک هلایپدس (ع) هث الت

 ی ژ * ر وصتم ی ۳ و 0 اپ دکص بد +

 . هکاحخو ي وتس ینخا دنا یبذ یس عتنل اب

 هینش هس ین و م قفل ام

 هتخر وا, يسک یننر صقن عنفلاب (ع) پلث

 مرا دن ه ماد هنخم هک یيپ متش رسلل اب و ید مث ییع



 ور مس
 تسادلد رخ هک دنیو یضعب و ذنیوُک داش رفا بح

 و ام راهسب موبس و مکی جتفب. (ع) يد ی

 د دع ير اهسپ

 نآریغوریا و ب۲ ندش نا ور جتخلاب :(ع) !فدن

 شوک يوب نتفاب رمغت یتفل اب (فی)اد+ رانا

 نز هجدرم :هچنناتسپ صتخلاب  (ع) یادت "

 ناتسپزاننز :(ع) ایدت

 ۱ منا و (-ع) ءارث

 زد همبرداچو نورک.شنزرط- (ج) بر

 هش اب و دیچرپ هتیک ۵ ور درک رب * ریغو یسوُک

 تب ابن هل تسا يوج مان عتفل اب . ( ع) راترث

 و زابیضی زییفاو تسا تر رپ

 تر ایسبمویسو مکیحقفب (ع) نوقرق
 هسناک رد هک م اعط هقب اف ودره مضب * ( ع) مفرت

 هشناپ « هنام -

 انار نوکسبو عتفلات ..( ع) هرت

 نوش هتفاعخشاو تفب و ند رک بوت رق و نتساش

 بلو د ره

 هرم یناتسپ ۰( ع) هه رت

 دنیوف هبنا شدنه هک تسیاهوبم ۰(ع) کش رث

 ۳ اب

 نیر سایتی ییتستفب ( 

 هساک رد ن

 ینخو دنا یکرس و ید رب ,مذ ر مذعل اب

 عوفکیای هیهقتف و موبس و مکی مقب : ( ع)

 رصحم رد هیبس هم اج

 "شقج نا دند نر داتفات نصب 7
 /# و ارم ن ن قند ِعر 1

 تسا یهوک مانو هتفغیب ادند هکنانچ ندزیهد "

 ك ان من نیم حالا (ع) ع نم رب

 يدعضتش مانو ءدام « اب ءر مضلاب ( عزا هلمرث

 هیوق مرد زسک و کنی ختخب (عو نر,

 ( عر نا ورث

 قسمت یاب
 لام رب دوم عقغل اپ

 ی رثن

 تیجقو
 دیبنچیآ هند فک

 یا هر وصقم فل اب و یتعتفب )۳2 سا

 مود مسکو مکی حتفب یرثو یپقغش نبمز ریز و لاتین

 يرلنوت و لام راهسب " ای هی دشنب و

 1 ان و می  ز انم زا يلرنم مبغلاپ (عر عایرت

 لیتو دنا هرات. شش ینآ و بنذ مانو ییورپ هرانس

 توه

 نایکدیا خردرم لاوس. ر ۳ اسب تاب( ع)  دیرث

 هرمز ار عایجنز ننساوخ مد ر اهسبو -

 هسوکد رم عتفلاب ( عر) طن

 هلتَب (ع) ططن

 ج ( هل امن :

 يضوح موش :یوکسب زینو یتحنغب (ع) بعت

 هایور مضلاب (

 هیادرس ر ایسر افا روآ و دننک ب"[یگنح هتنجپ هی اسر د هک

 جلبل ریمد اهدزا يضلاب + ,(ع) , .میابعت
 نایابپ

 .دیراررمو فدص" اف یتقب ( ع) عنحت
 ندرک هابت اثودره عنغب 2 ور

 رعنسبیوضت بالغ عویسو مپ مضب (ع) رورعت
 ب7 و تشوگ شفرت ي وب ییتعتغب (عر طعت

 سا يصخش مان یبع عتفواث مضب ( ع) لعت
 دیاز ياهنادن د یبعو اث عقفیو ,

 نوای ورمشلاب (ع) نابلعت
 تیم یعض و م مان دیدن اب ينتباب (ع)  هبلعت..

 تیبا ینایایبین( ع ) لطف :

 او ریثبو تخرهرابوتعایج (ع )۰ ریاغث
 هطوقتم نی وکسب ومسکلای (عر)) . نرانبغث

ب شوخ و در س نآ بو هاب هوک هیاسر ۵ دک اه ریپ7
 هشا

 سس تقورد مویسو مکی تب (يم)», هننعشعت

 روا نخس هکنانچ نهم هز ملو نت



 ۹ 

 امرسو عن (ع) قات
 هلزبلل یقفلاب ( ع) عالی اق

 تسا ييسا مان ( ع) فو ات

 و ندزک نوخ بلط هزیه نوکسو عقب (ع) زر ات
 دن و اشیوحخ و «هنشک

 اب الولک (ع) طاق

 روت هامس يالولک) (ع) طاق

 دنپسوگ (ع) هیغاق
 هدامرتش و هدنشخ ,هو هنخورفا (ع)

 سا لحز مان و يش و مهر اتشزرت وری

 تجزیه 6۶ لات
 تسیاءهر اتس لیق و« دننل هسو موبس (عرا هتل

 يتي مانو

 يسيع موق.هک نابنارصنرسکب (ع) هن الث تلااق
 هک دنرب يم لای و دنیوليم هسا را دخ دن | مالسل] دیلع

 مق اق

 تسااهحخ نز میرم يب يهر تسا)۵دخ رسپ سومع

 ناب د دیش را! دون زینت (ع) رم اق
 متشه عنفلاب (ع) .سماف
 هذنن اهرلربو ع هتنکاتودو مود ينعي 23 ی

 ی ادمن درگز اهو ششادز ابو

 ۳۳ یوات

 ةشز اب دو دنسوک ياج (عر يا

 !دیب ناراب لوا هک تخس دای ( ع) هییات

 ۱ د وقت

 نداقشیاوماوتساو مارق حتغلاب (ع)  تاایق

 لفع تب اثدرم و ما[ و ندوب ياجبو

 یماد ید يزهچو یتشون,ه عتفلاب (ع) * ن ابق
 هنف رظر يداب ار یماد "یتفرگ تسدود بو ند اهن

 او نک ترک تسدو درو ند اهن

 ردهچنا مود:نوکس و مکی عتفب : (ع)  تنق

 و ی اب خ تیاثو لد ثیاذ دره و هننک جرد اهرنخد

 بس زب دن
 .تجح یینعلقب

 و (ع۱) هنبت

 ضوح هنایم و

 ندنارو نتشاد زاب عتقلاب ( ع) رج

 نتض وم مان وهاچو من نبنمز حتقلاپ عر ه ربث

 تک

 يواکزا یتشادزاب عتفلاب ( ع) طبث

 تش ذگ هک یابث لثرب ).ع) یبث

 ندوب ياجربو نداتسیا نیتیضب (ع) توش
 هکالهو کالهو سدیشک نایزمضلای "(خ) روبث

 :ار يسک ین دزک

 زر راب راب 6 ) نوبت

 لیهنزو ی اهناو هماجهر اپرسللاب (ع) ایبت
 شنای اجب شلقع هک لقاعهرمعافب (ع) تیبمث

 هگنیب تسیهوگ مان سبیل نزوب , (ع) ریمت
 دشاب ظفاکشش متفاب (ع) تل
 وام آ نتخبر مهج هی هشت و متفلاب ( ع) یق

 ين اب رق نوحخ ن دش ناو ر و نوخ

 مدنزیر ورفيجهیدشت و متفلاب ( ع)
 هوش نور و

 ت

 0 اِ 1

 ار واو تسیور اد.مان ( ع) وی

 تش ذگ هک مث درب ۷ چجت
 ربطس ياهريت (ع) ی

 و نآ يخارفو یداو نایم مضلاب .(ع) مه رجت
 هنیس ایم
 راوتسا تخس و ندتریطس عتفلاب (ع) هدلجف لا 3  ۲

 .یدش

 یدناشفیب يزيچ عتفلاب (  ع) ریجت

 ؛ءربطسو مجد ینعیب " اخحاقو رسکل اب (ع) نخن

 ملقب . ( ع) ییخبت
 این هک تسا يه ای مان مفلاب (ع) عادت



 میت اپ

 ۱ ( ف) مس غبث

 ۰7 بذاک بم ینشور ( فر رس غیق
 حب " اعد و يرعس

 ندشوٌبزر يب فر نادش غیت
 هی ار ناب (اق) "نیتتن زر
 جدنبو هرکس يرملنب.( ف) دوک غبت
 ی
 ( تر ۰ تر
 توزعم يابوروسکم لو ابا( تقا) نود

 عمق ی اب ز

 شوم زا تسا ی اون ماق

 هفاکو فورعم يايو رسکلاب فر زوکیت

 يک رقپ هک لنشک هطوخاه ياز و لوپجتم واو و 9

 دنیوکخ تورق

 لشزربتچ صررعم یاب ورتنللاب . (ق)" دایت
 هتیوک ار يبات

 برعم ناضایظو هایسر هاچ (  تق ) ن سل

 تسرا

 اتم "اهن ابم هکن۲ فر ریس ات

 راذت ر اکزیت و هنا بو دیپنب

ک هناخرسکی ) ع  ست
 ی کود و ۳ سنآورا

 مجت كنه رق يضعبر ه و زون < هنب يئعيب و هلهبق عذغب و

[. مینب ينعپپ ۱
 دهد یو

 هک نایاب و تشد هیلاو عتفلاب (ع) یاپبت
 هوش نا دیگرسو دناببم نارمح نآ مدد دن ور

 رج یرات يجنابرسکلاب .( فر یابیت
 يوهش وحو یّتنر تسا

 ینلیب و يرازخعو مه رشکلاب (غ) راپیت
 دن | هننکزین هشي دنا

 دنیوُگار ناتسمو ةشببرسکلاب ( ع) ساییت"
 و ند رز [مط کاخب و ند رک دصق (ع) میهن

 اب ندرک حسمو هل اخب نذز ته زآ تر ابععرشمه

 یطخ يب اب رضکو عتفب )ِ ث ( فیت
 ۱ یلیشخووخخ دی

 ات
 2 ۱ ط

 تساد دم7ز ین اض م

 ابو ندرکبوسنم نیب ابا م لند وخ ع) یییت

 ندش تک رپ

 _ یه اشداپ مان و دالوب:حنفب .( ض) روچیت

 فورعم

 یاعب یدمآ جیب فترطب عتقلاب (ع) نیهبت

 نفر تسار ف رط
1 

 :ود تسايهول ,مانوریجنا سالاب ( ع) یی

 .تقاط وبات لوپجم ياد ورسکلاپ . ( هسف ) وین

 ۱ دوپ

 هتیو ۳ اف و يکاله (29) وتو

 و ندرگ ربکتو ی حش

 ههت يسر اف ارد و زن هم اجر نففر

 .دناهب یارهح نارد مدرم هک هتبوگار یناپ ای رسکلای

 هناونن ی دش نورهب یازاو

 ,زنگرزب تسسر وناجيزات يايورعکي (ع) وریت
  کشجنکز ارت هر وخ يرون اج لمقو تکفجز |

 سس

 ۳ سل ۱هجناق

 شل نم شطیامو مشچ خارف يعيب (ع) تب

 هنسا هصناپ دجرا باسعیو

 يزمچره زا من ز مشچ (ع) عاث

 ندیقک هو اله نیس اب 2 باث

 ۵ (ع) تباث
 هوب باعصا زا يکي هک ماثعا ماما ر هب مانوهداتسی]

 او نعوگ لات ( عراق



 بت ۱
 تری اه دافق هکی ره (ب هوط+) يزراصعرنئت 1

 دننز ناحبارءهمآ ما وقب .

 دز. هنعطو ندرک هپ" اعد (بی) "نو دم فرق

 هراهومکاب(ق) کاخریت
 حکمت هامزاریتز ور یشج ( تجد)) نایب 1

 تنش ذگریت ظقلب ی +

 تشذُ هک یکلق ربت لثه .( بف) ۱ نودرکرهق
 خونخمیارو فررعم يايورسکل اب ( ف) مرهت

 ۱ . گر نوتاخو مظعا يوناه .

 کیرات رسکل ای, (ف) « رهن

 ان ( 6 نازتخا بک هریت

 این :لیع و انزراقس ناو

 مد یا 1 تی انک ( فر اک اجخ ءریق 1

 هشاپ لامالام دپیم ذ تفصب هک ۰ 3

 بلاق و این. د :يتعي ( بو نا هکاخ « روت ۳ 3

 فال و لفاج

 تسااجند ز ۲ هیانک ( هل ) ز تتش.د ه رهن

 هراطع يفنعي. ( فا) يدهربت
 یا حنم رش یفعیب.. (تسفا)  تش هریت

 ملظا ينعي. ( فر مشچ بآ دش.ه رهت .

 داتفا رپ ۳

 دشر و دملظ ينعب .( سف ) وتو تن را

 زوم ب رفش بآ يفعي 0 تف لکوریت

 جو د بلقق# ی وجن ينعیت ( فرا ۳

 هتیول هاسهریت ارت دوریمناطرس
 هنعط و دب ياهه ينعي . ( بر) یکعیسهرمت "

 راطق ينعب (ف) يدنهريت
 ۲۷ هو (ر قول رز رتقو

 هم,اچ خ خ اشبهط زفنم يارو فو زعممای و روسکم

 ,دنیویکخ ار ,نار ونااچمل ابزینو ..
 نندلالایچدنناوخ ار يزيت لصم.( فر اد ریت

 

 * بش ما دنارد دلتا یمدزرل * نیل ج

4 ۰۰ 

 ۲۹ ۸ یب»

 یفجرب # بهر و :مظنیریشیش تفص ید گاز لا هبع

 مبوچ تک هدیرپ ,* هشب دنا هک مرصاق نازوت غمت

 راذلرک شانزیت -

 ملقم یی :هییرانریت

 رذ) ,مچم يب ای و روپکملواب و يربت

 یا يب مع یفعی فنیو ار ي يز ات ناب *ز يبر

 راوس يزيت شنچ * ییاد:رفو وي یجما يزات 1۳

 لیبجث و

 دتیوکخ زینب

 زا تسی «هرب مان ( فر. بسیار يربت

 )2 رک يز اقب ارث ۲و یقشوم

 ۱ اک ( ف) نون یب نزهشیت

 هذک ام نوقس يب * وک هک تساد اه رف
 5 یی

 ينعب . ( ب) ن هرکریت هاهرف هشیز

 ندرگ فشع ر ۵ عو رش

 ۳ام و رم ینش ورم بقا رعم ,(بف)  غیترد

 هیور و ۵ یجشیش و يزيچ تشپ و هوک مس و يزيت و

 ولی شتچ وه راک کلزکو یتنام یی م هبرهک

 ی زهچ يه

 يعاعشو طوطحینعی .( ف ) باپسارفا غیت

 دتفا بارش هلایپ رد غارچ و باتف 7 زا دک

 ر هم (بف) هدیشروخ غیت
 لنج ز | هیانک ( فر ینئس و وه غیت

 ی

۳ 

 د جیرمو عج ایم نه.( بف) نیز غیت
 هام زا هش اپ جک دزبم زو رو باتخ7

 يکلم ياه

 هلْعم 5 نیس آ نژ,غیت



۳ ۳۹1 

 ی دین اینچ سو یفذع تعاس عنفل اپ (ع) ۳

 ات مشب لیقو ف ورعم یمترسکی (ت) مت

 هبش رپ ب و يلاحخ

 ندیس ام و یتخهآنا رب عتفل اب 0۳  چیت

 ندم:ناریو حققلاب ( ع) رم

 هتشادنیمه د وخاب هکيور هر( بم ) هک

 دفن اپ

 نودمرقآ هک تسیرشمانعتفلاب _ ( )هشت
 ذوب یم یآ مد

 يفقط هورسحتفل اب .( ع) مکیهن
 ند رک يكدام۲ (ع) هبهت
 هشاب يهت ففغم (بفر ین

 ورای مد جوم دیبشذل اعم حنا ی, ع / رایت

 ۶ دنج کین کود

 یو هک ۵ اشک مس ی ۵و هک اپ : ( ف) نایت

 هنیوگ ربث
 ح خ ۲

۳ 

 فذایم دل جم ياي ردینپ : (۰تف  بیت"

 تسا هیوم مذدو تسا شوشدمو هنکسش يعيب ببر

 ۱ و رذ و هنلب ینعیب

 باپزطق یتعیرسکلاب- (بف )۰ هری
 رک

 علم بم م ۵ ير اک منفپ (ف) تین

 تروص يعب اتود رهرسکی. (  بقا ) يا

فغط] یلست يارب هناز اسد زا هک وذاج و رم
 هنتخب ول ا

 شال اه اف د اب بقلو یر هییلطا مناغ سم و هه د ی الفطب

 ی

 ین يفيا ار درا يضارم ۳ ۳
 ام

 دنکت ید ناهج ناغرپبا

 يزات ت یجو فو رعم ياي و ردعال اب (بفر) جبت *

 هن | هتل یضبو دنیاشکب 3

 هیجعم ياح و فرم يابو مسکل اب (ف) ۰ ۳

 ۸۵م
 ف

 مهز نو

 همسچ بقا هن شپرب یف

 تک 5 / ً

 یسبوح» ک دز ومپ راز ایم#*

 یوساو حوتقم ۰

 يوليب ۰

 بت
 او اد از از وج جرب و 0 ها

 0 ندنام تهمریت و فنم ان در اطع شیز اغب و

 تسا :دم "مه تفاطينعيب و کیر اتو نازخ لعف زمث و

 دناترف مساو منا وخ دهوهنو" هصح ارث" برعد ه بو

 زور هک اعم و رمب هتو یشای لکو مر از ومس + 0 تسی»ا

 ۳ را مرا مچ هام تسا فلعذمو دبرب هت دام ور جت

 ير اغب هک ی گنجی میر م] مش ایمظعارهن 1۳4 امتدملآو 1

 قوم يسيش هامرشز ۱ مه دزیسز ور مانو هذمانر اطرس

 نشساودخ .تجاخ و ندرت راعد زور یزد اتسا کین.

 ی آنهب" بفْخ ۱ نوچهکتساررقم و ۰

 دانی رکار 4 هر دیه رو ممتخو

 هک يربتو هنیاوگ رهت اب | ث ۳ هک هناحخ ماب مت نوج

 نزپو امب قازب یابدای و هثنک بضن یتشک امر د

 يبوچو هشاب هنخیو ازغاوز ارت هلپو دره هک يبوچو

 هوش نایهانقدک يب وچو هننک لنت نا هبار نان هک

 مانو امر هف شو هی اصو هننزب ناب ار « همآ ۳

 تتفتو بوت لول هش اب تي هوخ س انجأ و عاونا زا هک

 تسار ي دعس ت هیت ینعپب زمثو لآ ل انماو .

 در ادونت رمتوج #

 تر با 1
 ی فورعم ياب سسکلاپ ) ِپ) تمس ارم

 نقاب یص»هش ۵ نبع ید اقوف ياتو یکاس

 دلت اعد اد عز 59

 بوت ملت من
  یدو مو ۰2

 کو رکن تو
 راس

0 

 يزهچ ( ف) 0
يت هنن ام دشناب

 هکياوف

2 
 رونمت 7 « درک تور ابزارب لآ نور دو هنز اس یه" زا

رپ فذش هرسو هننز
 ۵ دمت کالاه هر رودخ دلره 



 ندرگ باوخ رد عتقلاب (ع) نیج

۳ 
۰ 

 تشذت هک يجهت لفثم ( ع) هیجت
 ندینادرگتشز عتقلاب (ع) نیج

 شوج هطوقنم یغلادبو متفلاب ( ع) رادهت

 بآ مش یر دز

 ندیناسرت (ع) 0

 یدشنآریو (ع) مه

 ضششوه همو هتفرس ور ارقیب ( ع) در

 ۱ ی تین اس رت حتفلاب نی در

 .ن درک نا ریو تخس عتفلاپ (عر می دهن

 و شن و مظن یتسار"آ عتقلاب (ع) بیذهت
 نآ داثما

 و. گر اب هر ابد یهو يل(,ع) عره

 ی هرک ارم یتخپ تشوگ تقلب
 هعر ندرک زاوآو دن هتسکش ( ع) مر

 یتسکش تخسحتفلاب ..( ع) یر

 هاکیب و متسو ی جت هقسش و یتسکشش ِع) مضمت

 ند رگ

 ندرب ورق فلصب گر زب ياپیقل . (ع) معرف

 اب لبقو هنهربو يلاخ يبتصتفی ( ف ) کرت

 یسراف فا

 ياتپمي اف وکسب زین و یتعنقی ( ع) مکپن

 و نهش با رخ و ناریوو یتفُک دو رس و ندرک بضغو

 ی حش هتش نٌکزبچ رب نایهشپ و درک ربکت

 ضت تسینو یهش کاله عتفلاب (ع) فلت

 نذرصو ی ۵ تسین تکرچ مسرپب .(ع), هکرت

 يداشزا يور و قم ندیشخرد (ع) للپت

 هی ۲ نهش ناور و

 مید یک کاله متفلاب بام
 یتقگ ملل ها هلا ۷ ( ع)

 سرت 3 4 اس ح
 0 هود و نور یدشوب هب عذقلاب (.ف

 ۳9۹ ور

 تنافو يلرزب رد اتیپمب هام رک تدش ییتعتنب و

 موبسنوکسو اه و ات و دره جذب ( فر یغیبرث
 و هایس دن وادح و هنیوُگ عتسرو من ۲ هک يهرم مان
 هزک يراد رب نامرقو رایدتفسا یب ییه مان لبق

 خوردو يسکرب ینسبرب غ ور دمقلاب (عر هفخیرث

 تنذگک تین دثم ( ف) ییتیرت

 ين اییز و غور هی شسیرگ (ع) حبه

 ندرک هقلابمو ندیشوک (ع) کیت
 يتساوخ یتعی (ع) میت

 هاش رتخد نت و عتسر نز مان (ب) هنییهت
 دوب ناکشنپم

 درگ هتل او دی ام میبش ينعي (فبر) هرادن هت

 شیئاراولویتنل دایکرابم / عر تین

 هلمم

 سک يوسب ب۲ نتخادنا ینتیفب "( 3 ) ور

 دنیوکز ین وغت امن 7

 بن لیعو ندرت هبوت و ندندومهج (ع) ۵ وهت

 ۱ / درک

 ونجی ودورف و يلناهرمو ر والد (عر) ر وهت

 نشت ک ایی فاج م دو يل اهمب هب يزمج رد ند انقا

 هیهت

 ندرکيق متسب ۰( ع) عروه

 «رچر دیدار یهش رقم: (ع) کو پت
 هت اک اب یب

 د رکن (ف) نورت

 :یصم )ع) يورت

 هه متر )(ِع ع) دیورت

 هدومر و با رز ا ن دهن 1در تسمو ی هبن اسخ و یتقر

 هم دشآوخخ هک بیت لثم ض) ریومت

 ندر وآ یق عنفل اب (ِع) _عیوت

 هو» میت وجسو مکی حافب (ع) لیورت



1 ۳7۸ 

 تساد حش» هی د ر ایسب يصحاطبام1

 ؟ صترچ ( ع) مست

 و مح رر۵ هنطن هاکشرارق مضلاب (هلفر نوت

 زین ار مایح نادشنآو دیو یو ناسارخ رد

 ( و رایت
 نقد
 هبب وث

 او واگشاوپجم واو ولو مقب

 مزابت فرریعموارولوامقب (سن ) اکنوت

 هش اپ

 ین اطخ لبلب ( ب۱ زین وت

 يسمضب (ع) فیت وت

 ( ف) ه ون

 (ف) ییزا نوربب کلب هن یتسهوت
 ام يتسه 3م يتسه هذ اما تسار رقم وت يتنسه يتعي

 ۵5 ۶ نا (ع) ۳

 "ندرکتناهاو ندش تسس (ع) نهوت
 ردو ینخادنا طلغ رد عتفلاپ (عر) و

 یتعنا دنا مهو

 / میج 19

 ره 0۳

 ی یر اب او بوط یوم ( قرمز
 لیق و هدننک ينايپم عتفلاب .(ب) ییوت
 عینک ین ایرپم

 ندرک تی هکیب لطاب يوعد عتفلاب ( ع)

 ندا هجری همهزا (ع) رجاپن
 ن هش تسام ( ع) ندارت

 ریدر و نتتر مرن یتفا (ع) ي هاهت
 ید انس رقو نداد و

 "تزف

 تسايب انگمانو ن فیرفآ و ندهانقا ( )۲ خش مث

 مای لو یصت یاهاطقت ب6 تک اتکا
 مایت صرصب یدانف!

 و ب۲ نازیرو ندش يور داش (ع) لاپت
 لا

 معب يزهج رب یداتفا عتقلاب ( ع) کل اهت

 رانقر رد نز ندیم آرخو م اینص

 "كلمرد تسا ينيم ز وسکلاب (ع) هماپت
 تسا عقاو ارد هیظعم هکم هک ب مع

 اش یتشاد يتسسیاردوع عتفاب (ع) نوابت
 وساص راز دن متفلاب "ع) يواهت

 یو انوگ ياتشنر عتفلاب (ع) لیو اهت
 اررکب دکب رم" ایمضیو عتقلاب (ع) طیابث
 نداد ماافشد

 يبزا ترابع زین و ریز وریز (هف) ال اب هت
 تسبرا رو

 هنلشا و ناراب نهبراب عتفلاب ( ع ) لاغر

 دروخ ناماب ات ود ره عتفب (.ع)> ناتبق

 دیر اب

 سن برد هدیبو ناهشاوسر ( غ) کنپت

 هنفاپساارن7۲ تسیا «واششرت مضب ( ع ) مت

 هنیرذ زین

 دن امردزین مویسو موتغم لواب (ق) هننهت

 ۱ یتسب اب ز

 نان روسکحم يناث و حوتفم لواب (ج) هفت
 دنءایبم ارد نودیرف تشیرپهش

 او نآ هننامور ابغود اب یتساخرب (ع) جم

 ۱9 و هر ام حر هاچ
 یتفع عتفلاب (ع) عاجپت
 ,ندشرادیب بشردو بشر دفع (ع) جت
 اجه دیدشتلا عم یتعتفب (ع) یجهت
 فرح ید رک



 ید رگ مایسب وب
 ينززفا يارب هک يسک حثفلاب ( ف) جنسریفوت

 دنک هشی دنا و رکف تلود

 ندونادرگتاومورارازستلاب (ع) . فیفوت
 پبایسا"
 یدرل ور" ییتعتقب (,ع) نیفوت"

 ندرک مایث واو نوکسی (ع) هبفوت"

 ی دش دنموزررت يتلاتد )و
 دون تقو یبع (ع) تقون"

 سدش هتخورفا (ع) دقوت»
 يديم رد هم موبس مضیو یجتتعذغب ( ع ) وقوت "

 نذ وین "

 یتشاد مشچ لعفت نزوب (عر) قوت
 ندرک لماتينعي نداتسیا (ع) قوت"
 ۱ ( ع)..دیقا و
 فرز صتقلاپ یر مت
 ۱ درک دملمر"آ و نادوک»
 (ع) ۰ صیق ون"
 ندا یک
 ووک ناشتن هر )همان عتقل ام.( ع)۰ ,عیقوقب
 |مروقس ند رک شب ر تشپ و هدنک بوتکمر د هک ناشن»
 اسف رب "۲ هننام و مشپشت ی درکزمت و

 توینرمز هیت (ع) ی ادیحا عبقوث
 تر

 نحو رف 1 نت عقل اپ

 هدومرز ۲ و يضشا ۵

 زب کت ياه مزوش متفل اب

 تسدو جج مد نر دوونآ فوقو )ِعر سیق وت»

 یشننا هند تخس بف اقبو عتغل اب. ۰(ع) .هبق ون 3 ندرک تسدرد جاع یجنرب
 هنیولاردور عتفب .( فر .ک وت
 هناخ بقس یدمکچ متفلاب (ف) فاکوت"

 .هآریفا"
 ندشراوتسا (ع) دکور

 نتشادمشچ (ع) فک وث

۳ «ِِ 

 ۳۹ مت

 رندرک دوشخزجعب فا رتعا (ع) لکوت
 ندرک رمغرب داینعا

 مانهزبرح مال حتفو ات مضب . ( ص.) تنکوت

 یتنرگیاج (ع) نیکو ت
 دیک هبکت مفلای: 1ع) ۰ /(ییکو تن

 یزید یدرآر اتم ناب )ع) دیک و ت

 ندرگنآ رجغ و روقس تشپرب نالابو"

 مکش ندرگرب و ند رک ناغی ینایپم (عر ئ ول

 یگتشمم

 ویتزجو كنلب و رهش لایرع مفب (فا) لوت
 فو رعم و او مخباو هن رفذ و اغوغو ب و:

 ر]
 يفسو ۵ و تیحم عقل اب د ون

 سنت ای تس دو رد ؟ کت

 هیاتاپ, ,( تر غد وت

 یتفوخر .دبج شف و دون ينعي. ( بذ.)

 و يزمج زاابزیچ ندمآ هییدب (ع) هل وت

 1 ص
 ندجش هه از

 ول افغش يتعي. (ضا), کلوت

 :دعلسا موجس و مکی مضی ( ف) مولوت

 ۰. هق هتوک يزاتواوومضب (ع) هل ون

 ويتفرلرراک .دردربدی هشتب ..(ع) "یلوف
 ضد مي و یفشا د ينتسودو ی دمناهرگ يوز

 زا و ی درک شردریف یدیناباز ,(ع) دیلوت

 (قدروآ ر هب لص از ۱ !ریزیجو نتترگ هچب دنیسوگ
 ندینادرث يلاو مرامچ ومکی حتغب (ع) هیلوت
 ! هچو نادهنادرک نارهح و ندیناهرکر ب تشب و
 هنزرفزآ ر دام: هب درک

 دنا هنغگ یضعب و یر اورم مفلای ( فر مون

 مانو دیر !وومهلتام هد ۰ زاسهرفن ور ز زآ هلاه د رپم

 هیکاطنا مد تسیه ۵۰

7 

 (بف) راموت



 خون ۳ ناو

 مام يب رک عتفل اب لیق و مدضل اب (ف) نسوت

 دنت و شکرس پساو

 (ع) تیسوت

 (ع)
 یزوچ ن هی وب مینو هبو

 اریویج ندرکخارف (ع) عبسوت
 قاد رایشب و یدشرضاحمسومم (ع) میسوت

 ندرگ

 مفاب (ف) شوت
 ماعطو هنناوخ توق ير اتب هک تجاح ,هفب شش روحخو,

 هنیوگار رفاسم

 کدناو یتحا دنا ندرگرد لیابح (ع) مشوت
 ی دیش ارش

 وک ریسستس وذ ی دشرپ عشوت

 هک یبلاپث و پا وخ هم اج مخا اپ )ع) اکشوت

 نا وجزب ينعيب و هننیشنورب ناهاشد اپ

 يالاسناوخينعي. (ف) لاپشوت

 نده رف اسم ينعب ( فر یسعش ۵ رب هش ون

 یسک یارپ ن دین اد شا ای»

 کج ندروآ ۳ امر د یتفب طیب وت

 یاذا وت يسر اف واو او

 یتحادنا صوگرد لیاجعتقلاب :(ع) حیشرت
 یئسارآ و

 «دتغابندنچزب عتفلاب (ع) عیشّوت
 ندرک تسد رب نزوسب ینقن عنفلاب . ( ع) مهشوت

 هر اتنرشقنرایسب تفلاب- (ع )  هیشوت

 یتسومب يزيچب عتفلاب (ع) لصوت

 نز ندش باقن رد کین قفل اپ )ِع) صیص و

 شش ابن رخ رج مشچ زا هچن انچ

 ناهار ملدن ای هرک هردحتفلاب ( ع) میصوت

 هنا (ع) هبصوت ندرگ هتبصووزر هن
 ندروآ ياجبو ندش یور )۸ حضوت

ِ 

 

 فوت

 یدوهن تقفش و محر (ع) عضوت

 یقوو دو نقرک شوزپ قلاب( عیصوت
 فورعم تسبب انکو ندبنا درک

 دماجو ید ايندم اجر د هبنپ عقغل اب )عر عیصوت

 یشخو دار هد اپ هبنپ

 نداتسا یتعتفب (ع) هطوت

 ندرک ناصقنو یطو (ع) یلعوت

 ياج میا یو ن درکرا وتتسا عاقل اپ (ِع) دیطوت

 ندینا درک كتس:نارفو نذزک

 وزن هیشکيسکرب تسد عتفلاب (ع) شیطوت

 ندرک ابم و ندیشخبو ندرک عقد

 ؛هزيچ رب لدز یتفرگ یطو عتغلاب (ع) ییطوت
 ند اهن

 ندرتسگ (ع) هبط وت»
 نان.متفلاب. (ع) عوتا

 درک دیع و .ندیناسرت (ع) یع و

 ینش "7 هک تسايمزیه یسر اف واواب. ( ع)
 اتساو کر تکسوآ

 یتفر و نهم و ی هش رد مد (ع) لغو

 شنرگ هنیکو مشخ ( ع) مون
 نامرف و ندرک تراشا متفلااب ( ع۱ ایغوت

 يراکب جم" شیپزین و نده
 اون روشوا هنو ادص مضلاب ( ف) فوت

 ندوم ز آب

 رهلزاس- (فا) هفوت"

 یهیزیهرب دیدشتلاحم یبتعتغب (ع)" یفزت
 ندزک دصقو يزيچ زا ینشاد هاکگنا ر دوح و

 نادند ادص سراق»اءای. (ف) ندیفوت
 ندیرغو هشاب

 ارس فحح ندرک مایت متفاب (ع) ریذوت



 زوت
 گور تسد یا هب هک هزوک ور اغت حتنفب (افر) روت

 لروت هک ينيالو مانو ين اهم مضب و عیش قیطو هنیونق

 ممسپ مانو هننا ونزین سم مت هک یه امک مانو هی و بث

 نو هیرق

 کین قم ( ترا عروق
 مانو تسا يتيالو ماذ مضلاب (فر) ناروت

 درک تعبی و هبرکشل هد ازه اش هعب هک زیورپرتحخد

 هد اق وشعم ینعیب (ف) هن ار وق

 لاروت هک نودیرف گوزبرسب مان (بف) جروت
 1 د وب را "هععب یبمز

 هیآ یم نوربب ينعيمشاب (هف) نروت

 « دننز شذآ و هنز شف

 درک يراگزيهرب ( ع) عزوف

 تبیکپسایتیفب (ع) غروت
 هزبس یس راف فاکییتیفب (هف) لار وت

 هنیول هقرخو افیصلا هقلقب ارن۲ برع شرت تسیا
 هبنون هنشو,

 يفیب ن۵هش ساما (ع) منو

 لبقو یسراف فاکابعتغااب ( ف ) کر وق

 خب و ور دت و کبک ينعي مقل اب

 تنعزم عقب :(ع)) مو
 مصااب و زینجددنزرق يتعفاب ع ت)

 شیز افبهک یروناچ

 ید ۲! محص سورخ ی

 مسرو ءدعاقو دیو ل اغتت

 ندشهدنمرشیسرافواواب , ( هض ) نیرو

 نادشرو و ن همموو مصخ ر وقعب یتشذ هتسکشو

 (ع) شیروت
 ينيشمار مدرم یتحا دنا مهر هو

 یتخادناتکالهر دعتفلاب (ع) طیر وقف.

 یداتسازابو نتشا هزابعتفلاب. (ع) عبروت
 يسوپب هکيل اعتبا دخ بانک مان مضل ای ( ح) هیر وق

 هوبد دش لران مالسل ا هیلع

 :(ع) زوتآ

 مدرم ناجم رد رل هنتف حتفلاپ

 یقخرد مان يسراف واو اب و مبقل اب

 ۳۵۵ سوت

 هلنش دنرر ینآ ال ابو «دنچمب اپنایکدب آ تسوپ هکتس 1

 مانو فلخ و تعیمطو لصاو ن.دیشآوراخ و دو شسجو

 تسعا ضوم

 ءاش نودبرفرسپ مان یسر اف يا اب (ف) روت

 ۱ دوبوا شخب رد ناروت نیمز هک

 ندشهدنگا بو نر شعب (ع) عزوت
 . دیدن ون هوارح هس4 7 68) فوت
 ندیناب اتشو راتفررد نداهن ماگ

 هاو تار دام م ویسو مکیمضب ( ع) نروت

 يسر اب فاک وازب گیکحنغب (فر) فتزوت

 ۶ هناز و «دنر"۲ هی هب ( ف ) نا روت

 ۶ هتک

 شیزاتب هک لاک عتفو مضب ( فر یزوت

 هتناوحخ ل ان

 زپشب بونسمخم کم اج مقل اب ) ف  (یرو ۳

 هم اج ملا هک دوشوم د افنسم انچ راعشا زا وز وق

 شان نانک هل

 ۳ نتخوت ایه ينعيب حتقلا (ع) ینهیزوت
 تش حک

 نایم يزيچ ندیشخب عتفلاب (ع) عیزوت
 ندرک * دنکارپو یهورک

 و شا وب تروط ۱ (ع) .عیزوت

 تنمان نورح شیزاغب مقلای ( فر ییز وت

 لصاو تداعو تعبیط مفلاب ( ع ) سوت

 یهشییلزچ» (ع) حسوت

 (ع) طسوت
 شر يزبچج

 يناك دنز خارف ونهرآ يخارف ( ع) سوت
 یتسشن خارق ید وین

 (ع)
 ندرگومودو يزپجتب تهمج یکیبهوقر ()

 نایم مد و ندرک يچن ايم عنفل اب

 نتفرزب ۳

 لسو هت

 ينلعو یتسج نتفابرد تسارغپ ع) حین ود

 ی دش ز اب شی رس زا تسوپ



 بوت ۳ «

 بجای هب رپ وان تحورعم نهم )4 ۵ تاب 2

 ۱ ۱ رد در و

 یشخلز اب هافگراعنفلاب (ع) هبوث

یس و ندرکدی هن و عیب عتفل اب (عر خیبوت
 شنز

 1 ندل جز و
 ياي۵ ورلب ر هدن هقشیم "7۲ حتفلاب ( ع) یشییقت

 هةلنخم

 دنبوُزین دوت ار و او قو رعم گویم (سف) توت

 دن مورپ مشی رب"۲ مرک نآ کل رمز ا هک يقحر د مانو

 ن دق نیت رچ یتعی ( فر 4

 پ هیینج لفقت یبایزو! ۱ (,ع,)::نینتنین

 جوتفم یان و وجم واوب (تفر) کت ون

 تسا یپسقو دیو يط وط ارذ7 ی

 . . زامهشز | تسی هلصم و ین زا

 يفوزف تش ول فورعم وز وب ( تقدر هنت وت

 خرس هاو هی" رب کلپ يالاب الو تکلپ نور د هان هک

 لکش رب ودوب م رن و دیا رف یه ایسب هاگن و دشاپ

 دوش لنوو یوزا ن وخ ه اکو دشااپ دتشپ ۲ توت

 دنا وخ ار یطوط زین و هومن يه او
 تسا يوراد فورعم مفل اب ( بقا ) ابتوت

 تسی كنسو دن مشچ رد ست یهو تا

 هت ز اس هنمرس نازا

 تسا يه مانو توت تشرد (عر توت

 و

 ندریش رآوشا و ششاد
 نچب ک وجه دفژرعم واوب» فر ی

 یتسج تجاج يماوو (ع) رج وت"

 شولآر مرن زاوآ و یدجسرب (ع) سجوت
 ند رگ

 ( ع), عجوت
 ار هد رم ینفگت

 اضقیو ید رک يزيچب يور (ع) هچ و

 هیت مه و ید وین ي هنماد رد

 دون ۱

 نتفر تجاح

 نداتسرف و يزيچ يوسب ار يوو

 یا (ع) اتو

 مغ و ندرک هاقتعا ل رد يکي و

 (ع) شیحوت
 سرت زا یشخادنآ

 (ع) میحوت
 ۱ او

 سر اف واواپ منضلاب ( بقر) حوت

 نه یاب هدرو7 هک يسک زا ي زبچ صضقوقوم

 ند روخ

 دوتخ زا مالسو دم اچ عاقل اب

 وا نداد یجنسپآ و رم لا

 *اخ و ي

 زین و ندرک لضاح و ندبشک ینعیب لیقو ندیناسر

 نفخ ود و یشسج

 هد ران ينعيب (سش) هنخ و

 يلاخو ندشهدیمرود: دیمر (ع) شح وت

 ندیشکو ياجو یمز نوش

 یحون ندرت دصق و یتسج (ع)
 روپشم وروک ذم توت ایه (ف) هو.

 دنن اوخ هاص رق اف7۲ ب رع

 يتشود يقعي : (ع) هند وت

 ۵ و لوپجمواوی ( ب ) "« ر ۵ و

 دوب خیذل شثنت وُک هک تسا يغرم | 

 تسا يراد مان عنغل اپ (هفق ) (ي.ر هوت

 هتاد الیف اذگیرجچرهر اجنا مضلاب [/عص) , دو

 ندوین يتسه "۲و یمرن هد وت يبرع رذو

 مرز تاقبط (فر) کاخ یاههوت

 روبق و

 ياهسو فرب رانا (اتفر روفاکو هوت

 ۱ دیفس يوم

 ههزجچو درک هوردب عنفلاب (ع) حیدوت

 ندروآ رب زابو ه وشن هابث هک نهاهن ياجرد



 اوت
 تسازیو مو,

 هزا عتفلاب (ع) تراوق
 ندمآ دورف اجکی مهاب عتفلای ( عر هراوت

 هاگتسشن ينعي فورعم حتفلاب (ع) هراوت

 هک هناحن زین و دوب هتفور را ي ديلپ و نیگرس هک هن او ,

 شنرگثارمم ذی ست

 دنزاس ينو ه اک زا نکآ راوی

 هتش رس و ندش ناپنب عتفلاب (ع) یراوت
 ندش ربارب مهابو یدش هیدپانو یدش

 ندرک هیدپ يزبچ تقو ِع) خیر اولا

 زیچود ندش کنسمهو ریارب (ع) نزاون"

 و میلک هایم یسوات رسکپ )ِع) یس اون

 ندرک فص و ریدیه اب ( ع) کصاوت-

 یتسوبپ ریدکیاب (ع) لصاوت
 ندرکزادنااررنیدیهاب (ع) یصاوت"
 یتخا دناربت اب كتنس فی هکیاپ )ع) مض اوت

 و اسکان و ند رک یمرنو ينتورف ( ع) عضاوت»

 یدش نوبز

 راک ه:یتخیلنا رهس مراوچيش (ع) عطاوت"
 ن درک راز,
 دری دیف اب ی مضیو عتفلاب (ع) هعاوت"

 ند اقن
 ندش رایسب (ع) رفاوت
 یدش يكيمهاب (ع) ففاوت

 ن در ریصقت

 دنموز رآ تخس عتفلاپ, (ع) بف اوت
 زا ویلغ مرابچو ال وا مدغب كه نکات نداتسیا مهاب (ع) فقاوت"

 هنزرت

 یدش ييابب جت. (ع) یلاوتب

 : و یر دوک يتسسو یر هش مایت عذغل اپ ) عر)

 سحر بوت
 ربت مانو از وج مرب هزیهو ات نغب (ِع) ۲

 ۲ زر 2 تلقو ع طر

 تقو کیر د ۳ کی زا رطیبد عجب ار ۳ جای و تسیپ

 مقل اب و نیو ]زن ن امآوت ار ودره و هشاب هد از

 تسوعضومو نایع هیصف زا یکسرف تسب رب تسب رهش

 ی

 ربا ینعیب زبذو توق و روز مشلاب (ِع) ناوت

 نزوبيسرافمیج اب و متفلا نفر . هکچناوت

 دنلک ینعی (ت) هناوت

 نذوین ربصقتو ندرک یتسس ( ع) یناوت

 بفلحخ هزنک اپ و ندرک * زیکاپ حتغل اب 3 بوت

 يسکرب ندرک

 هایو فوقوم واو مریقم لواب (ف) ابوت

 وب رب یاجب
 لامور نزو ( ف ) لاپوت
 «دارب ان ۲و دنناوخ ارنآ لاثماو مبسو رز هزیر

 دیو زین

 هک هتوکو یکنت راز مضلاب (ضر) نابوت

 « دم" کباچ ینعیب و هنراد نا میلبنشک

 (ع) هنبوت نداتسب اراب هان زا عتفل اب
 هک تسا يه ایت آ و بالبل ممشلاب اجر عیبوت

 مدتچ نفر يوكب و ههن اوح هقشع شیر اب
 .ييابر افربهظ فورعم سراب واوب  (ف) هربوت
 یاشکک دش * ٩ اله د مسینلعن هکوت بکرمرپب را * دیو

۱ 

 مطرقنم يا ز و لوپجمو | و + ( ف) هربوت

 هزوب رجو هررامپ و حب حوتفم

 مه نوناب ياجب و هتیچذکمفل اب.( فر) کبوت

۳ 



 يمت ناف ۲

 هدام رفت يب رنرتش ی دین ایسج (ع) حوت

 ید زا تسی هلببق ماد و هنک عاپج و اب ات

 2 عتقب :( بق ) ندونت

 نشوج دننام يح الس ينعپ 9 ( تر : هوذت

 دارو زر زا ( تفر) ر ونت

 دن زب" ص رفنر از هچنآ دو نتفزک هر وئو

 هناادن یتیاعم ينعب  ((ف) میز اخر هنت

 نیز هنو اینو ؛ینعب یقعتفی ۰( تص ) زومت

 ( فر هز ونت موم يناث و ح وتغم لو اب
 هد ز کاجو هنف کن هطوقنم يا زو لوجتمو و و

 ٩ ۱ و

 نابابب مودعضر کی جتفب (ع) ۰ هفومت
 و اک, او ۵ تی ول کیف (ع) ف مت

 3 مود مضو مک عقخب (تفت) ددم ومت

 ولی زو اف دو ناولبأو اقا ودر ی وتو مجرب

 داشو مروح ٍي ینپ# ت الا لح رد

 ن درک مار عنفل اب ( فر, خحیوشس

 نه یش هرو ندرک شور عتفل اب. ( )ِ) ربومت

 ءاظو تدخ رداد ام ند هر و7 هفوتشو
 حیص ر وذ ی یش ره

 يسکرب راک

 ندرگ هخوان وُک حتفلاب مر جیوعت

 زا ب ا ۳ لیومت

 ار یسآ ی

 ی دش هدناشم و

 ن دین ایاوخو

 نوذو دیلک ندزکنوتم حتفلاب (ع) نی وعت

 نذر وآ دباکک رد" مد یک اس

 ی رنوینکی . (ع ) . .هیوتت
 نتارن"7 افورعم ح وتفم يناثو لو اب 6 غب) تن

 هنیوک ء نت و

 یون اخر ۳۹ مووسو مکی حفغب ,( ف) ۵ ۸ 0۹

 ه دنییرف زین وند وپ

 نشد وب شوماخو فررعم ( فر ندیش

 اوت

 الاب هل يا اجن 7۲ ه هیرخ نزاو بک د) هد

 ویا -کخر تلف رب 1 درک تر اع اجذ 7 دوجن یماقهوز 1 رد

 کالف ۷[ کلف منو یننت

 غایریسب ندمآر بو نهش رود  (تفر) ی زیعت

 راز *هزیسو

 روسکمود دشع نون وانرسکب (ف) ییمت
 اوج تسا هی ومردو هرهز در اتسو اه در

 نوندیهشتو یمترسکب (  بف) ۰ کان نیم

 هعبس بک اوک لیقو بنذ و سار ۵ وا

 ينعيب و سل ورعم: مضا اب و درف ینفل اب هکر ول

 تسا » هم*آ مه ۵ وخ

 بفلثو کاله عتفلای ( ع) اوت

 هدننک هبوتاواو دی دشنلاو عتفااب (ع) ۰ ابعاروت

 ین س زین و یتقر زبت و ه هنربخپ هبوت و

 عیات عهجعتفلاب .(ع) عباوت
 رذهک طالخاو اهوراد عتفلاب (ع) لباوت

 دننک ماعط

 .مانمتفلاب (ع) ۹01

 تشاد ماد هن مپ

 وازسب دک يناربازر ایم

 ندش یپرديب ( ع) رتاوت
 يابو لوپجمواوو موضع وای (ع۱) يتاوت

 هنیونار هزب رخ ح وفغم-

 نیهرگرازتسا رلیدکیا, متلاب. (ع) فن اوت

 اویدو یتفایو ندیینجعذفلاب (ع) هج اوت"

 ند رک يگن-

 _ وگخبدیهابلاد:مضب و حتفلاب (ع) عداوت

 رس

1۹ 9 

 ی رد تا



0 

 تسهمهت و رمقف و تسپم و لی يا

 فرفوم سران فاکاب (ض) .شدکعت

 يليحب و رکسپم و يرمقق ينعب

 مان سراف فاکیرجنح نود (دف) رکقت
 : یل عن فدع

 ,يلاعت تح مان مکی روسکی (!بض )6 رکخت

 و در اد رابیسب بت ياهراح تسا.یتخرد يزات يا ز

 شمزیه ننتآ و تسا ينساح لک كنرب نآ لگن

 هوب هذت ءزجت تب اخ
 ۰ ب 1 0

 قلب (فر) ریکربرز كبت
 رملب رانکید تخس ينعي فوقوم يسر اق

 رد هک درزیاتزب یتعب (سف ) نر | رفعرکنت

 فاحک اب عتغلب

 دف توریم نا

 دخت قاتم هوح 1( ف ) نت

 (ف) ار حبص نا دیم تسکمت
 تسا مک اقب ار عیص

 هدانکور اهسی ينعيب ,رکش (ف) ر ابرکش تن
 فوشعم اههزا تسا

 يردقف يتعي ( ف )شیهکزو
 دوب بم اقت ما ۱ ز ولت 1

 یسرابفاکابو متفلاب ( بف) شولکتت

 ناجم ور هناخباع
 اهت ر وص انشول میکح هکبیانک ( ف )) اش ولت
 هد رک عا رتخاد وخ هل عیادب و عیانص یاس و اپهشفقن و

 تسین ام كأنت ربا رب رد باذگ یا وددوید تبث ارد

 دم" رس واو یبچ اش اقن همرس ینام هک نینچپهو
 هد وب مور نآ روصم "

 (فر انلثت
 ء رک زد[
 دچ رد يس ر اب فاکح اب ( ف ) تافکت

 و ههد تسد مایت يرا و دپ

 آر ید هل ا عم متقل اب

 ور دان و دوبن خایث

 ۶ مد

 ۳91 وین

 بایان

 امن.د ینعی حنقل اب ( ف) ره ه انکنت ۱

 فوقوم سران ف ائاب ( بق) س اتاق زن

 يزبج رش یلقت و هچلنت ی دعب

 ایند.یتفی ۱(بف) کاخ يانکنت

 يتعبب زین واین .( ف ) تیلطظ ی انکمت
 هات درم بلاق

 هابتدای مان یس راق فاحاب  (ف) وکنت

 یخ و اطخ کلم

 مض و نون نوکس و رسکی (بف) زر وحمت
 یوخ یسراپ فاک

 و ِ هکنن

 ایر ۵ يدعي يسر و ( ) ین

 ندینادرگو ندینا هرکاسانشان (هف ) ریخت
 هی لاح يوسب گین لاح ز 1

 ندرکنوگنرسحتفلاب (ع) " سیکنت
 یدیناب انش عقل اب ع) ری

 اوسر و ند رک تیوقع عتفلاپ ع) لیگنت
 یو د رح

 نادیناسر مترو هتباکن عتفلاب (ع) هیکنت
 تساهتش ذگ هک تیلیت لثیب ( غ)

 وا یوم میم رسکب و عنفلاپ ع) صیپنت

 تر

0 

 شت"۲ ندرک هتلی و ن درگ نوزفآ (ع) هیت

 ندرکا راکش# و دوش هدایزات هییپب درگ رایسب و

 يئهچ خش هجوب یضس

 .تویکنع عتفلاب 3 ز توت

 زا رصتخم و نون مض وات حب (ف) ونت
 يت اناوت ينعيپ دنموعت



 هدول ۲ونهرک شوگر دهراوشوُگ ( ع ) "کطنت

 بمعب  دش
 نه اوجو اهرمو درک عج هتنفو راه ه در ملظفت

 نکس دز و مظنیو اه

 ینسج یک ابود ویف یک اب (۴) کیت

 هتسموعضومو ندرووب ریسک تیعنوز انب ( ع)

مزا لیمر اچ ای لیم دس رب
 دیظعم هک

 ناشر ود )عر یبعتت

 ,ننقاقش جعتخل اب . ( ع)

 نسب لخت طفل ای( ع) ایی

 دز رم تیعشو ات(

۱ 1 ۰۰ 

 محنت

 نداهنندرک (ع) عنت

 ی ۲*9 شوعان "(ع) :دضزز
 يسکز ا | و یسک ی دمناهر (م) لفر

  یادیمر 0 ] رغنت

 هوس شرب (ع) یارغنق

 ۴۵ وف ن فش ه دنا یو و ۵ هر سفنت

 ندهلو یادربو مد رم ۵ دز سخنو نایک هتسکشو

 تنم هن لضرف هن هک ن
 دراذن لفن (ع) لئتز
 هاب

 نامرف

 يسک یهش ن:زفاوی هیت اهر خافلاپ )ع) ریفنت

 يسل می

 ندین !هرک شأن ا نخ انرس رب حتفل اپ (ع) ریعنت

 ی دیناپجرب و

 ندادشیاسآ و متزآ نهاد ياهر (ع) سیغثت

 نداد يسکي تیبنغ (ع) ابغ ۰

 ندمک بیعو صقنا و ينهک ( ع) شر

 ندوبرادمب (ع) طقزت

 عزا تشرد یه کاپ یشلاپ (ع) صیتزت

 رم
 الی ۱

 هندردع ۲ نورهب ناوغتسا زغم و
 عمز او ۲ هنن ام ندرگرز او عتفلاب ( ع) ربقنت

 ۵ مک تاودر د:دا هم حلغل اب (عد سین

 ندرک شقنمعتفلاب (ع) شیقنت

 ناترک مک (ع) نهبعنت

 و | هیپ ( ك ظبفنت
 ندزوکلاب"( عر هیغدت

 عرق دش يسر اذ فاابو عقل اپ تفت یر

 :هنخت و هول هراد زبنو روئسورقشو پسا دنب مکشو

 هتسا يماقم مانزینو روتسرابو رکشراو رخ و بد رف و
 ۳ اقنم نا هب بوسنم یلنت راکت هک بم ز اشک رق وا

 9 او وصمو اشاقن هک هنتضنو دهخص و گنت کیر اچ و ینا

 هتل ر اف نارب د وخ تعنص

 مان هدز يناقب حوتقم لواب ( فر و اکنن

 مه اب ارذ7 لاقماو ءرقنو رز ادب هک تسیوراد

 دننوخ دناسوریشفکا مث "۲ و یننک هنومپ

 نسزاف فاک اب خاثلاب ( ف) بابکتت
 دون عارفو دهد اتسد ماهت ير ارش دی هچ ره سقرقوم

 دکبسک نسر اق فاکابوجافلاب (ف) رایت

 مدرم هکیدااچ و دهد راب يراوشدب از مدرم

 هنپای راب يراوتذپ

 ۱ ۳ اینه :يجت «( ف) هل وغب کت
 زا هیکنم ام(تسا هیصع اف اب ۱ تق ۳ تیرگی
 ماصح

 تسیعضوممان حنغل اپ ( ف) ناگرتکیت

 در. و ( :بجق )هات کیت

 لی دزن کیث

 درد اي (ف) مشت

 ! هریقف فیرح و لز اراو

 لیخیو تیهيب . (بفا) هلص وصنت
 . هشووم یسران فاک اب (ف) تب هد



 ید

 ع دیشکمه ردتعیب خوتفم لواب (ف) بي نیت

 هتناوخ زی فمجت رب | رنک دوب

 نادیناوچ" اخ نوکسب و نیتختفب (عن) مخدت

 ندزک یفن هر واکخ و هق مسپ

 ندينادرگيار عکعمعتفلاب ( ع) . فیطنت"
 هپ رذر ان و 9 هیت

 ششج رب «د زر ون ای موم وا و

 هشت ای »
 هدنرغ دعر مضلابو عتفلاب .( ف ) ردعت

 لیلب منو ه دننک ز او "و,

 ها

 ور شرت , لبخب مف ) ور دعا

 و يزمچ یی دل اشین تفلاب . ( بض) 1

 مدوین ين اييشب ينعي . ( ف ) منت

 دعا ينعيب مضل اب ر ودخت"

 دنن ام: هکنا ۱م اویصضم لو امت ( .هبق») و دهن"

 نایمزا تك رب ودن زر»س تخرد زا تسغن هچنغ

 امرفو يضار ر !۵۶بن

 دیو يب هو ۵9:7 فن
 3 هنلو .دب همتقلا و مقل ای. مه 1 کهن

 يلدرد و"

 ضزکشافواراکش۳متفلاب (نف) هیدنتت |
 ین ۵ رک مصر يعم.ي دیبا ر يسکو ندزرک دنلب ز وز

 ندیرذ وا درب و.

 (بف) شی هفت

 رکبیوتروص (ف )۰ هیینت+

 ۵ مک شوم اش ( فر ندرنت

 هتئام یاعیب

 لیجت زیثو ن

 لصنت

 ۳4 طنتت
 نذوس۲ و نذر

 در كنردب ندم۲ هورف (ع) لرنت

 ۳ « درک بقرف ید تو هیت ماققت نیم يرادنکسردو ناهباجربینعب (بف) .نازغت

 تشز ي اه زیچ زا درک ک اب و ندرت ره (ع), ه رفت
 یکاب تب( مر رتهرتت ۱

 هات ین اعترمان زونوبیتش و پیت متی و دانسرف و رف جتفلاب (ع) لیرخت
 لولسملعرر
 تویکنع» دبنت ی هنسخت

 تر اخر درد ( ع) کسنت

 ندرت چح نابرقو

 و ی دیشک دوخب مدو دز شقن (ع) مسدن
 میسن شفایرد

 (ع)

2 
 دین اد رف ينا مصنا 0 (ع) .ریصنت

 دوج وم و يزيچ ید رک رهاظ (ع) صیبصنت

 مجسن ندید وب و

 هانُک زا ی دش

 و ن تن , میمت

 هشرازمب

 مان اپ حو دهیم مان.ارعش حالطص1 رد, هاش هدر

 مش رد ندرو"۲ دو.

 اب (ع) یفبصنت

 | ریزیچ ند رک روت تو و نیدنکفا يسک يسرب.

 وب زا )عر لیصنت

 ند اهن رهت رب .ییاکیب و

 و ندینا درک يور ءزات جتفلای (ع) ریضنت

 هند ر و رپ.تیجن ز انب

 یو )ع) ۵

 ر ۵ ندرک رظن کین

 یقسپ میکو شفت خم یر فطنت

 .یتسب یسک ی ایمرب یيک حتفلاب . (ع) .قیطنت



 بنت ۱۷ ۸۰

 يزهج ندرک هابرگی د مه اب عتغلاب ( عر یناغت

 یدشرگپ هکیورب ور حتقب . ( ع) حوانت
 و يوق ينعي مراچ و وا حنغب (ع) رو اذت

 تسر_هنت

 رود و نداتسیا سیاو«نیپب ( ع) شوانت

 یو +

 (ع) لوانت

 مقانت
 منی دکیرب سکود ینف ان نقل ای . ( ع) ره انت» ۰

 دن نت نیو هه جا (جل میهانت

 ی بس ر ربخ رب هبو تیاابن
 ن.داین بقل اررُگی ده 6( ری اغت

 مانو يهاشداپمان حتفلاب . ( فر  كک ابنت
 يدرم

 نآ حیج لیبانت هات وکرسکی (ع) لابنت
 و.ناریت یقشکهاتوکرازامضی (ف) نابنت
 هتیون زین نایوش

 ربدزا ندرک دتسه# دابتقاب (ع)  فبنت
 نیز هچیردمفلای (ف) کینت

 هبسو لببنز يسراپ فاحب. ( ف ) وخبنت

 یتشاد يبو نخ رذا رف عتفل اب

 یتحخاس هتفش اردو (ع)

3 
 و:شوماخ. مویسو مکیعتغب ( ی) بنت

 هایح ورکم ور اکیب و له اک

 زین ,زبل هک هدایکاب مضو ات حتفب (ف ) کو بنت

 هنیوت

 هنروغیم دنهر د هکابكرب ينعي (ع) لوبنت

 ات دنهنر دسپ هک هدنک بوچعتفلاب (ع) هبنت
 ندش راهیب و هتیوئزین هر هناکنو دوشن هدوشک

 تحرد و ندرک بیک رت عتفلاب (ع) تیبنث

 ندوبشوماخ مویسو مکیعافب (ع) ییبنت

 تسبر هنکسر ده دنیی رف ينعيب لبف و يشوم اتخو

 ران کین حافلاپ )ع) رثنت

 نروز»شوم اخو فورعم (بف) ندیبنت

 یهاد هیقل عتفلاب, 6ع.) یبنت
 هک خم متفلاب .( فر سیبنت

 نکاهد»»: یناتب مویضماواب (ف) کیبنت

 یز اب ماتناهر ذز ان دا ريز اب هک شاپ یکچرت

 هنراونب یصاقرو

 نداد يباهبعقفلاب (ع) لیبنت

 ید ریزهچرب تل الدو ند مت ما ییی» ) ع  7

 ۱ ینساب لت اخ ناز ۱

 ويهاش هاب مان وتغم لواب . ( فر کا اننت
 تسأ يدرم مان

 هفت لا ییدر یه متسد ۱ فیل لامتنخ

 2 دنلپ و هنناوخزمن هو اکچ و و اکچا رنآ و درب * 1

 توبگنع عتفلاب (ف) نت

 معارمودورسناو ۳: (ع) یتنت
 دشاب تویکنعهقاب و كنچزاو۲ (ع) هنتنت

 شوک یا جت (ع) سجنت

 ینشاد زاب لعفت بایزا (ع) هجدت

 ندش رود (ع) یفت

 اردناخ و ندرگریلد عتقفلاب (ع)  دیجنت
 یشسا ر"۲

 يديلب مانو ندینادرگ دبلپ (ع) سیجنت
  هکیسکرب اهن "۲ هکضیاح هتلو اهدرم ناوختساو تسا

 هی ای.افش ات د دنب هب هش اب ه هست جز ]

 المو نهرکمکحيموجاب عتفااب  (ع), . میجنت
 ندرت يسانش تقوو یس انش هر اتسو داد راهسپ

 هنلب عضوم ربو نهیناهر عتفلاب (ع) هبجزت

 ندننا

 دیزگرب عفت بابرا (ع) لصنت

 یتخا دن ! قلی )عر مت



 ن درک راوتعا عقاب  (ع) ۰ نیئیت
 بطق «رانس میم مض و ات حتفپ . ترفرویت

 تادمو امرُک يس سم اف و او اپ و عنل اپ (ع) زوبث

 د پاتق" ۲ ذنام

 هننارخ هام زویت و دنریش

 یوج هک ي رهت مود مض و لوا حقی )عر کوبت

 . جی این رب ين اسابو دور رد اوضتس ابای تشولپ

 هشراهلامءاو هیدشتب (ع) لوپت

 ندینادزک اهلام (ع) لیوپت

 و نتسار ابی و ندرک رادی۲ (ع) هب وی

 ند رک سیلت

 ی دش هامت یمتتعنقب 2 هی

 ۱م (عر ِ

 پا مش دیماشا تعاسب تعاس (عر کفن

 نآریتو

 اریزمج ن هنلفاگترد ( ع) لببت

 راوپهو ندهنار ةسک عتفلاپ (ع) تبمپت

 نآ نذ رک ۵ وبق و ۵ذع ند د مس ور اک دکو کین و

 ءرابو ندیقرت و ندشا هج رگیدیه ( ع) زدم

 م> دز زا هه راپ

 تسیزیچ يسراف فاکاب ,عنعلاب (ف) رفت ۱

 انتس مزا خرم

 ندوب دد رغم راکو ۵ ن ایم حثقلای (ع) لیبت

 دوش هد کما هلاق

 هن تب هب راک دوک ندرگر د مخز مشچ ياري هل

 نالفطندرگرد هک دبفس و هایس دم ( ع) هییپت
 دهنزیو7۲ را

 ینتهب رماو هدنننوبنورعم عتفلاب ( ) ی
 یننام ود ایه سکلاب و

 ءدوس7 یتعی (بفا) يناسا يت

 هایکب ایم ور هل ناطرس جرب م

 #۳آ۷ٍ ۷

 یتخبر وف (ع) لئانت

 ندیرخ «دوزف ایزیچ تییقرد (ع) یشجانت
 ۵ من يرگي دان

 یادت ار شیدیه متفاب (ع) یجانت
 شن ز ارو یتسششن سیجنا مد مه ابو

 ار رگیديه ين اشيپ يوم عنقلاب ( ع) یحانت

 ند انفا رکی دیهابرباربر دو ننق مک

 رکب دکب درکاهن عتقلاب (ع) هانت
 !ریزهچ شقرک نهیزاب تسد (ع) ش هانت

 نرکيپب دن رتیدیه (ع) م هانت

 مهابو نداهزاوآ ار مظیدیه (ع) يهانت

 یتسشن ییجنار د

 ندیناسرت ا,رکبدپه متفلاب (ع) رزامت

 نه رک ينيشد"ار مضبو عتفلاب (ع) عز انت
 نوین نایبشب (ع) مزانت

 ید بلاقبيپا اقنا حور ندرکدقن (ع) سانت
 هنیور ات واش هنه

 ندشهدینب ار رکب دیه (ع) لسانت

 ندششوخ ينعب حتقلای ندیس انت

 یدناوخرعشار رگ دیهزا ییشمضب  دش افت
 تعیصن رکخیدکی اب عتفلای (ع) حصانت

 ندرک

 ندرک يرايرککي دیه عتفلاب (ع) رصانت
 نداد فاصنا ری هکیای (ع) .یصانت

 يوعهب یتخادنا ريت غیدکیای (ع) لصضانت

 مهر یتقوکاورگی هکیاب عقل اب (ع) حطانت
 اب ۵ 9

 و یتسیرن رگیدپهابحتفلاب (ع) ر وطانت
 تلاصا یتدایز ي ارب شفر مکاج هزن ید مهای

 لیهکیدض (ع) . ضت انت
 سره مراپچ مشبو عتفلاب (ع) هدمانت

 ی دکی ربارب ندر وآ ندریب هقفن يزيچ



 فیت ۳۳٩

 ناذیلام شرربار دوش ( ع) خیر

 ناشخمدو ناب ات و ناسکیو راویه (ع) نیریق

 تعخرد زا ندرک رود كربوانب و نذر

 نه رک 1 رفزیجت ییرمق و شرت حتخل اب ری را
  وراکر د ندرت ریصقت عتفلاب .(ع) سضی ریق

 ندرت يسرب مایبع

 ودر عرذز «نفریت

 یهش هرای رای هطوتتم* ازم .(ع) عرنیق
 توت دش هدیرد ( ع)

 ندرک تواخس هطوقتم"ازب  نرتیت
۵( 

 ین دیلام نآ هننام و نو رم (ع) 2

 تنین رسکل اپ ) عر جا ر

 ندیلام يزمچ مد ار د و ۳ حسبت

 نز رد كنچ (ع) تکسپت
 نوش فیعضو یدش,اخ و ءراچیب (ع) اوست

 راقنم هطوقنم یبشب و عتفلاب (ع) فشپت
 راکو فر دیدشنلاعم یمتعتفب ( ع) يشبت

 ی یش هد را ۵

 و ندرک گنر خرس لب منفل اب (ع )فیش
 نآ لثمو ند ز *زمن و یدروخو یشتشون باتشپ

 ینعی ندیم ارخو نهبزاباردوخ ( ع) ططبت
 ندرک دماکش۲ و ندیشک نو رمب
 نذومرف هغارمامروتس عتفلاب ( ع) یعتق

 دنین پسا یار رب هکغاد ناشن عتغل اب (ع) اه ۶

 هنن اتسپ لیبس يانبا زا هک جابو

 با رش ندروخ کدنا کدنا (ع) فیت

 هنزو یدبشک ن وربب نا وغتسا زغم و نآ زجو

 ندیناسر

 ین ۱
 میر اه رک نذش دنلب وز ارد حتغل اپ )ع) کیت

۳ 

 شخرفياج (ع) کیت

 ٩ ر يسک درک ياج ریاپ . ( ع) نیکیت

 ندرک يسولپاچ (ع) فالبت
 ندینافر )ع) رملبت

 دشراویهو دیه, (ع) سلپ
 هم

 نیت

 ند وین

1 9 
 اش

 راب رب هک کدنا راب عتفلاب ( ع) ثیلیت

 هن ز هتشونر اب نت کی ینعیبو هنر اذُک كرزب

 ندروآ یکین يزيچءندرک کین (ع) حجیلبت

 تسوب درک کزانو مرنعتفلاب (ع) دیلیت
 کرم و

۹ 

 یدیناه,متفلاب (ع) ریلپت

 یناهرو ندرکماویه کیذعتفلاب (ع) سیلیت

 ,یینکیاررازه هد میم جتفوات مشی (ف) نیت
 هنیوکت

 شل غورهو نهرک وز ۲ عتفلاب (ع) انهت

 هفطل و يتسود و ند رک يس ولپاچ (ع)

 کلم هنوادح» یدش هاشدای ( غ)

 ييتخا دنا يزيچيوز رآ رد حتقلاب (ع) هننیت
 ار یسک

 هرم ضخس تقوب هک ينايز (ع) ه هنیت

 يبتتسر يسراف فاکب یبتعنغب (ع) نِت

 ,نادب هک نالک نزوس نیتعتغب (ع) هنبت

 هنز ود یبطسو ه دنک ياهزيچ

 و نتفگ غ ورد و ندرک وز ر" (عر ینبهث

 ندناوخ بان و نآ رف

 ششوخ (ع) کینبت



 مت
 ل اسرد اش.ییرت وارد رسکپ.  (بق ) مای

 نادش تسرد و مهد راپچ يبش هام زین

 لایکب و ند زم يفعي (هف) ندش مایق"

 ۱ ۳ رب

 ار هوخو ,ندوین ءدرمدر :هوخ (ع) توابت ۱
 يه انمزا نبش ز اب

 شراعن ۲ فرنب اب عتفلایر (.ع) حبایت

 ند رت لیم

 ادمرلب دکیزا "ایمتیو عتفلاب (عر) طیاهب
 ین د#

  یدرک لیم ياعب (ع) .لیایق
 دشده اوخروک ذم هل دیبین عیج  (ع) میابتآ

 ندنت غورد .(ع) . نیاهئا

 يرادروخرب تدم راپسب عتفلاب (ع) هیایق ۰

 0 شک نسب جتفلای ( عر  ان

 ۱ ندرک رارگت و هدزت و
 هک یهوک واکش مدات ود ره مضب (  تف  مشی

 نایهاپسو دنم ان ساطسقرکرتب و هنیول و اکزکو واغرج

 دندنی پسا یدرگرب و هنزیو۲ فوط و هزین

 ن جمپ نایز حوتفم" ات ود رپب ( ع) هشت. ٩

 تخس .دی هشتل ا عم یتحتفب (ع) مار ۱ نر :نردوعن زر ارکت وات ابتوخ ۲

 دیش نایک

 (ج) :عیتبت ]
 ید رو" لاتمو تروص رسکلاب. (ع) لایت ِ

 نآ عیج لینایت و

 ی دش يزيچ لاثم ب (  ع) لب ۰

 دوین يزيچ لثم. (ع) لبقبپن" ۱

 ندش رک ينعب ندش سوجم (ع) ۰ سجیت

 درگ. دای يک, زب هب عتفلاب (ع) دیجی
 دي ی رزب هب تپسن و يا اعتیادخ, "

 یداديرادر وخ رب هو و

 ۳۵ ره)

 ندجنادرک يسوجم عتغا اب (ع)) سی

 ءز هردو یدنیتسب 7۲و ندبیفج. (ع) ضعیت
 .. نجش ادیب

 ن دز رگ رهایجرم ول هی 2۰)) لصعترت

 اه تسامو ار نز ارت عز درد(,ع )۰ .صرکرت

 ۱ در زا در

 ندرکنورمب را وتتسازغم وا ( ع) صکم

 ندرک کاپ ینبی (ع) طخ,ت

 یکی مانو تسايب اعد مانعتتلاب. ( ع) اشیخرت

 تب پاعص زا

 نشرک کابو ندرکملو ندومز7 (ع) رخت

 ندوین راغغفاو دوخ

 زین و دیک زار دو یر دش « نیت ( ع) ۰ تا

  بم. اوعخ یفگیپ

 ندوتساردوخ ( ع)

 یا وتسمامهب تل اب  (یع) جیب مپ

 ندیشک (ع) بهت

 ندرکدابآ ریش عنقلاپ.(ع) ییدیت

 ی وز ار

 ناصفن ي افببو هی دی دب مدرم مشچب يگلاس ليچ مد

 ک هل

 دوخب دوخ دونن نواجتم هاجنب زا هنس نوجو دریذپ

 هوش فرط رب

 رتوب فباک رسکی ( ع )۰ ۵ ارهت

 سا می عیجوا واخامرخ معب )نیا ربت
 ناک دنیرا یکی مان ( فر شاتربت

 ان رد ندیسر و ندرت يشك رس (ع) هری

 يسل نهنام درم او دور نورمب دوخ عون زا هک ینامرف

 یوم نهش هنخبم ) ع) طویت

 مو د رسگو مجنپ و مر جو مکب حخفب ات ۱ رد رهن

 نآ رق يلعيب

 يزبچتب نادرک تنداعو ن هش منت (عر نربن ِ



 ییلت ۳"

 دن یییدقو ندشدنک مضلاب (ع) دولت
 نارق ۳ رد 0 ۱ نود ولت

 اب ز ترسا ۶ يم"

 لام

 دین اجمب ن

 و غمت فالخ هسوبتس یزوب ( ف) هسولت
 یآ دننامو دراک و رجنخ

 زور دم" رب هنلب یبتیفی ( ع) ع ولت

 شیزاتب هکربت هناشنعتفلاب ( ف) كولت
 هنناوخ فق ده

ِ 10۳-9 ۵ ۳ 

 یدرهدل۲ جتقاب (ع)  تیولت
 ناشخردو ندوک تراشا عتفلای ( ع) جیولت

 ندرک هاسو ند رک مرگ شتاب و ندرت

 تبعم زافشاع یشحوسب عتقلاب (ع) . عیولت
 يسک

 ندرت مرن و برچعتفلاب (ع) فیولت
 م اعلد

 درو آ كنو و ندرک نو انوک (ع) بولت
 ۶ وجم

۲ 

 یدیناچپ کین مثقلاب (ع) هیولت

 دش فلت ییتعتقب هلن

 7 ندیشک هنابز (ع) ب.لت

 هردناو ند روخ سوسف او عیرد (ع) فبلت

 ید وین

 توام واز مضب و یتعذقب (ع) کو,لت

 هشابن تواخسر د هک يسک ید وین

 ندرک يزاب (ع) یرلث

 هک هناخ لو,جم يابو یمترسکب ( ف ) ز ابیلت

 . ءاگنن ی ور دهلیبمرک هننک يدنب بوچ نآن وردنا

 هنراد

 ندا ماط متفلاب (ع) جیلت
 نایسآ مان مال عاف و اث مضب (ع) نیل

 این
 زارد عتفلاب (ع) چیلت
 سد رک برچ حتفلاب ,(ع) فکیلت

 درک فشع ينعيب (  ف ) لیلت

 یناریاناولپب مان ( ف) اییلت

 درک يمرف (ع)

 تشذلدک رابیلت لثم (ف) راویلت

 هوش هدمشک مشچ رد هک هدرپ حنقلاپ ( ف) من

 ییلت

 نیو هو اتش يزاغب

 رطیديه دنن امر یدش هب يرایبزا ) ِت 0 لن اپن

 يکدتيب رگیدکی یدرکرضف (ع) دجایت
 (ع) نجابت

 ندرت

 هزبنس ينعي درک ماجکر لی دیهاب (ع) کحابت

 ندرک

 جازم ازه حوتتنما رواخ ولو ای ع) یرخاپت

 هشابرخسپتو تفارظو

 یدانتيه زیپ تیاهنردعتفلاب (ع) ي.هابت

 شف امرخ میم دی دشت و حتفل اب (ع) ۱

 شیوخ يرايمبار مفیو حتفلای (ع) رایت
 یتحخاسار

 شرت ندانخا کر دعتفلاب (ع) یرابت
 ندرک هزپنس مهایو يزيجب

 هتخچم ]و یدش هنخبم "7 عثفل اب ۰( ع) جزابت

 ۱ ی

 هشیپ یتعی میم مضب (ع) سایت

 سس سره مدرمو کننرسکلاب ( ع) حساهت
 وکغور دو

 یتسناوت ( ع) کسایت
 هدننکاشاهت يزات"ابابعتفلاب (ع) يشابت

 ینفر مهابواشاهت ينعيب زین و

 ید رکتعزانموی هب عتفلاب (ع) طظایت

 يک اب یب و ندوین یر تسم



 گلد

 باتع دچنب

 یترتشو راف ندا ( تر غا دلت
 اغ ور رومت یدغل اب ( فر جدلت

 یتخای تذلو:زمو دم ننوخ (ع) هفذلت

 ندرک راوتسا عتفلای (ع) ییرلت

 یادش هدر آ )) ملت

 ندوبن يتابريم و ندر يمرن ( ع) بفطلت

 درک يکباجو ندید کیر اب و ندر وآ رپخ فیلم و

 ةهلئیب (ع) فیطلت
 رگ زارذم ندرکیز ارد حتفلای  (.ع ) حلق
 زیاهک .یقرظو ی يمد"۲ ن دز ارد و نه هنلپ و نوت

 یخ زیج زر

 درک يزابعتفلاب (ع) باعلت

 و يلنسرگزا یدش دایس مشچ (ع) علعلت
 ی دش« هیشکو یارخنسا نهش هتسکش

 ننرکی رفنو تنعل تخس عتنااب (ع) ییعلت

 سر اف رد و دن کاله ییتعنغب (ع) فلت

 زا ندییلشزا دعب هک یتناسک مضپ فلق

 ۱ دناهب نآ

 تسا یهزک تراشا يتعنص متقلاب (ع) عغلت
 یهد زاو نخس ندرزآ .ناب ز4 ۷۳ ظعلت
 تحآ دنآ

 (ع) عنلت
 ار هرم نفرت یسو يزبچب

 یدیچیپ هماجرداردرخ (ع) علت

 ,ندیچیپرد کین عتفلاب ( ع) فیفلت
 ندروآ مهاب ينعي (ع) فیغلت

 تسیا ماعط مان (ع) فلق

 ۲ هک او
 شنای بلل ۲(:ع) بعلت

 یآزجوامرخ یدرکیاجب ياجزا (ع) ظفلت "

 (ع) هیقلت

 مس زم رفت
 یشکس مالمضی و یبنحتخی (ع) هرزیلت اریزیچ یتقرگحارف دو (ع) فنلت

 یتفرُم اهتورمامسب يتعيا شفا رق ( 2۳ نقل ماط ندربورتتلعبو ندرکهیقل _( ع)  مقلت

 و 09 حیقلت .تاقالبب یشرشب ( ع) یقلت

 رآدیب (ع) ظرفلت

 8 (ِع) فیقلت

 نداد ههقل عتفلاب ( ع) میفلت
 ندینایف موبس رسکو مگیعتفب (ع) نیئلت
 نداد يسلابز ارف نشسو

 هل هالنکرازب ول هلثرسگنای . [ بف )۰ (کلت ن و یسنشیپ يزيچ حتفل اب
 زور زا تسايسچ ع) ارغب کلت

 هن زبو هذ ز ام

 هاش یلع سر اف فاکب (هف) اشوت کلن
 ناجمور

 .ندیسیل پل ( ع) جیلت

 ی (ع) دیلت

 نديگ

 ندرکوجوتسج (ع) سیلت

 یهذات یدزوآ رب یهددرلب نایز (ع) ظیلت
 ۱  دیشهد رک کاپ ماطزا او

 قد یار
 ننه رق گنر اکنر عتفلاب (ع) عییلن
 انچاح يس راف فاک اب یمتیفب ( ف) فتلت

 ظایادن یتعب _ (هجر صف اییشات

 "1 ۵ لو ههننک شه او ینعب ( ف ) یختلت

 شه اوتخو تجاح و سا هل مضل ای (ف) هنلت

 رتشهچب وور يب مود نوکسو مکیرسکی .(ع)" ولت
 دورردام يبر د هک
 هردناو متتفلاب 0 تیر) هساولت



 بلت حت

 هش مز لار لب هکی مع ) مز دات

 یه ز

 قوم یرتلرزب مان حتفلاب_( بف) .ناشاالن
 اش اس ا ي اه رازغرم زا جم ۳

 ید تسین يهتعنغب (ع) يشاات

 شوج و ند ز *هب مکقب هدکی اب )ِع) مط الات

 یباهپ جولمو ابد

 يدننب ز | کش ؛اپیوجرسکلاب (ع) عالت

 هش اب ه دم دورخ

 ی ۶۳۵۵۵ نهادها (عر ییف.دات

 شخاس نا ذان ار هوع و اریزنچ ند رکفلت و

 سقالت و رازا هچی اب حتفلاب (ع) کف الت

 تاق الم کب دیه ود رب حرف یایم هک یشیررمشکلاب

 : ندیک

 دز تشم رکتید مهم (ع) مک الت

 ییمزراهبنخس مراجرسلو مکیحتقب (ع) لاللت

 ۱ تل ات عارف شل سوگ دون دی

 نشمز لک یتعیبو نا هرگاف حتغلاب (ع) مالت
 بوخو بجعزیت و« دم
 هلثم ( ع) فیمالت
 نادرگان عنقلاب (ع) "یدم الت

 نآ رهغو نارق ندناوخ رسللاپ (ع) 5 و لات

 نآریغو ماعطز اه دن ايبق اب عقل ایو

 ندرت يزاب مهاب (ع)  یهادات
 ندز لصوا ر هماج عاقل اي ( ع) می دات

 تست مهرب (ع) دنلت

 ن هیشوب هماج (ع) سیلت

 زاینو شهاوخو تجاح نبتیضب ( ف ) تبلت

 شتر باتف" ی فیت ادرُگو نتخوم )عر

 و بم أاج . نداد ات رو ندینادرک مرو يور کن ر

 وه تسا بانک مانو ندرک تراعناو ندیگ ن اشخز هو

 ینآز اتفت نیدلا دعس انالوم فینصت هقف لوصو

 :هتفشآ و درک هلمحورکم عتغل اب (ع) سیبلت
 ,سمریزو یدیناشوب و ادبردخرب ینفخورف پیعو

 ی دردنا

 ندرکءهر ابدرابونهیرب عتقللاب (ع) کیبلت

 نادرکتشخ جتقلاب :(ع) نیبلت
 "پاوجر دو محرد ین کبیل عتفلاب (ع) هیبلت

 ز اهن و تجاح م هض اپ )ِء ع)

 تارا ۳۳۳ (ع) تلتلت

 ۱ ر کر د ی دن

 :یاللد هنوب یر مینلت
 یدرک هتنشآ یمتعتفب .(ع) صلجلت
 1 ر ماجل ضباح نز ندرکتخس ( ع) مجلت

 ایراد هضرورد میجعمیج عتفب (ع) ۰ صیجلت
 ۳و هشو نکا

 نادشصیرح (ع) میحلت

 ۱ و میت
 ندانتسیا اجکیب ییتعتفب ( ع) حلصلت

 ياهر اهردر نهرگلاغم عنفلاب (ع)ع .فیحلات

 جی هتت هاج

 .ادناوخشوخ هط وقنم اخبعنقل اپ ( ع) ییخلت

 ند رک ب وسلم باطتب و

 منا ( سفر اکوکج خلت
 هام : (ف) کوچ حلت ِ

 (فق) نت

 ات هزوبارخ يمعيب و تسا للظنح هن ا هتفْ

 ريشه هرکی (جر ییخلت
 نآ یقنلد همشوپو

 هکاپو ندیک راکش۲و نرکنابب (ع) صیخلت

 نتحاس هزیرو ندین اد صالح و دین ا درک

 :مفنابر ياجب یدرکتماقا عتفلب (ع) هلن

 یهخعب علت ثیاخب تسهامک ط



 وکت
 یسک رب نداهن منر..(ع) فیلکت

 ندیشخردو ندانرسرب جات عتفلب (ع) لیلکت
 کنج رد یتش دنجو

 درک هتسخ و یخ تحضس منقلای (ع) میلکت

 ماکت ینغیبمیم عتفب و مضلاب (ف) ریکت

 تشف هک

 مالسرد ندش نابنب ییتعتفی .( هف) ییکت
 اریزیج ی هیناشوپو يزمچرد ی ی « یبشوپ و

 درک مایت عتفلاب (ع) لییکت
 ندیناشوب هالکاریسک عتقلاب ( ع) ميپکتت

 غرم هناخرسکلاب لبق و یقعققی  (بف) دنکت
 ن7 نتشادياجو

 یئرگر ددزکار يزمچ (ع) فنکت
 راف فاک اي یبتیفب ( ف) لک

 دننیشج اجب

 اب نی (ع) ينکت

 ( بر ولخ
 يسراف فاکاب ,لبق و

 رک یارب ندشایمو نداتفا ( ع) روکق

 یدرکدننام نایفوکبو یتشکهرل (ع) :فوکق
 ناشیاب ند رک تیسن ام هوخو,

 ذکر يسورزيحارسينا فی
 يسراف "اب اب یجتیضب و هنزاس يروناج ترروعتی هل

 ردو هچبرد اي, کرزب هن اخالاب ینعی گرزبب هقرغ

 ندشفیحا عتفلاب ییرع

 مچ لی

 ند وب و ی دش تسه (ِع) نوکت

 قحا هناو یدیچیپ رسربراتمد (ع) ریوکت
 نآ یتسب تخسو عانم ندروآ مهارفو ند رشفاو

 يزبچ رد يرزمچ ندآدوب

 شاپ زون اج تروصب.ه1 یحا رص

ِ« | ۳ 

 و نانلفا رد نورب# عتفلاپ (ع) سیوکت

 گرو ۳
 )رو

 اذیپ و ندروآ دوجوردعتقلاب (ع) سوکت

 ]مچ

 هنیوکز بن کت ارنآ هک يه وکزب هکم نزوب

 ی يزيچب اي يم وجقی درک يوگ دل اق ( فر یرت
 رکخب د

 ؟م دوخ هیدشنلا عم ییتعنغپ (ِعر یکت

 ندینا درک ویشوخ

 ندوین تفارظو یکریز (ع) سیکت
 مان یس راف فاکو ییترسکب (ف) نیت

 يناولپب مانزمن و تسمه اش د اب

 ر وب دو

 دتینکز یداهن هتینکار يسک عتفلاب ( ع) هنیکت
 شفک یسک

 يسراف فاکابوعتنلاب ( ف) هنیسیک

 یک نآ دب و دننک لص و دنب ریکرس رب هل د روخ يلنس
 دندنب ملحم ار

 يدنلبوةنلب یمز دی هشنلا عم عتفلاب (ع) لت
 هدوت و یر /هنشپو هش اب خارف سب شرس هک ه هوت

 هنیون ار نابز يكرت رسکلای و کاخ
 يات مض و وا "ات متفی ( فر فوت دات

 اغوغو روش مود

 یتقای رد ار,رلیدکب (ع) یتادلت

 تشذگ هک فوت الت لثم ( ف) الت

 مپ و نایسیر یدیچیب تخس (ع) مج دات
 ۱ نزد مادنا كنتو نتس ویب

 ییتسبرلن رلیدمهر ه عتفلای (ع) ظحالات
 ندیسررگب دیپ لعافت بابزا (ع) فحالت

 ماتشد اروم دیه متفلای (ع) یحالت
 ۱ ندرک هعزن رب دیه اب و نداد
 ندرک تمالما, رب دیه م۵.دلت

 نیس دوز دوزو ندروآ مب (ع) فر لات



 کلم 5 یی حنغب (ف  1 ش نت ۱

 درک ر اهسب عتفل اب (عر ریتکت

 نر درگ دو ضد همش
 دیش سگ مشچ رذدمرس (ع)  لیصکت
 تسا حارصرد و یشسر هلالداگ (ع)۰ سدکت

 لمق م

 ( عر ق دعت

 (ع) باذعت
 ورد (ع)۰ تی 1

 زت ر يزمج" دردرد رالف

 ربا مکن - ی اش هام بسا یملیفب 8تن ر ض

 ( عخ) / هیدن

 میش کت نآ دن دب تعس حنافل اوا

 نتفگ عور د حتفل اب

 ۳ ۸م ایمب رک

 ندهناد رف اه ماو

 هاب عتفلاب "(ع) ر رکد

 ینسشو ندرکوضو (عر غرکت

 يسز اف فاکردم هاب ییتحنغب (ف ) تک صع

 ۱ دترف ها یو

 . ندوهن يزاوگرزب و يگرزب( ع) مرکت
  تشذَگ هکر ارکت ينعيب "( ع ) ری ی

 نداز میزکدنز رفو وند رکیم ار )ِع) ِ

 روا مضت یبتعنقی ۰ ( بف ) ِِت
 يساف يازو فاح اب یبتصتفب ( فر

 دنیوُ زمن شاتر شکن ارنآ وا هناون

 يازو فاکایو یتعتنم ( فر هنادرکت
 ۱ هقناپ رولنا هناد تفالغيس هما ۰

 تش خُل دک کت لتم . ( ف) نکن

 و مان .زونو هچب نفی" ( ریسک

 نالرت

 ا ندشدزوتاردوخ» ( عر) تم

 رولنا مغت ییتحتنب ( بقا تلاش
 حیجا, دیلکو نتسکش کین عنغل اپ 19 ریسک"

 دمی ول 1و 1 هجا

 3 هرز فو ریش :

 نارادیمز ز 1 يک مان ] عنفلاپ ( فر (ییسلات د

 یاولش

 لاو, (ع) : هنلکت

 لک
 تسا بوسفم , یب هک تلم لآ مادزمثو بر اشک مت

 زا یکیپماد سراف تفاکرسکب" ( بر شکن
 ناتسک مت ناش ادا

 یدش هنش رب ) ع) اتو

 شنا دنا ربهب کنگ میتخل اب (عر) عیشکت

 مایتو ندرباو کین عتفلای (ع) تهرشکنآ
 فود را ه هرپ

 یدک وب کیخ عنالاب :ع) میشکت
 9 ز او ند رک یلدهب ع) »9

 اقتسپ را زنگ رک ماچ عدل بیعکع

 اهد- یر

 ثقو یتشاد مشچ شعب تسد" ( ِع) تاکید

 ِ ۳ رب ۳ ۳ 4 9
 شه اوخب یقشاد یمجت شیپ تس د ورود زا یتسیرلش

 نآز جو ماعلح

 ندرک ينادتبایطنت بابزا (ع)  لفکت
 ندمو"۲ دورف رسر هد ازاعتفلای, ( ع) ریفکت
 ت ر ال و یتشذگ رد هانک زاو يسک تم دخ تمجی

 ۳ اوخرف اکنو نداد :

 1 اد 5  0 9

 تشذل هک لفکن دقم. (ع) لیفکت
 ندرک یقل عتفلاب .(ع)  نیفکت

 ياه ننب مود اف و مکیرسکی

 ربک و يکشدنج جوف یتعافب . ( ف ) 4

 اتحخ ون دما مود"

 یدرکد اهنعاو لکرت مفلا»«( ع) نادلکت

 ندرت لکوت

 یجیشک يزيچ منر لعفت باپ زا ( ع)۶ کلکت

 سایت ارآ هد ونین يزمج دوحخز و

 9 فس ميزياق: (ع)) لک
 ینتک نتخس ۰( ع) ملکت

تل زا يکي ّت ۲ هذا رپ د مفلاپ . ( عج) هک /
 

 نارهش ناکپ .



 کت
 بسا نب ندز هنوز

 ندادشیارآار نزعاقلاب (ع) .نینغق
 نایت دفنام ی دن مخ (:ع) سوقت

 تسار ینعی, (عز موت

 یرازیدرب هروضتم فل اب و عتفلاب (ع). یوقت
 ندشاناوت و تسا يلاخت بز ایر دوسرقو

 تن هکسوقت لثم (رع) سی وقف

 .هییخ ندنکرب وشساش.( ع) صضیوقت

 درک نخس يوجد,يستوب (ع) .لبوعت
 زیج:یدرط تهیتو ید زک اتسلرا :6ع)۰ ۲ عیلقتو

 هک نایجنم هلاسکی باسح می رقت يس رافرد وارب

 هنمان ین وب ش همه -

 ناجی ار دتصورجنیاو یو عتفلاب (ع) هی وققر

 منو هننرتر یر اکز یه رعتقلاب (ع) ۱
 ۱ رملص نانپ تلاس ر ت رضح

 ,یادرک دنباردوخ (ع) هدیفتا

 ندوب راهیب (ع) .ظبعت

 سس هننامار دوخ و را راهدقا (ع) لبقت

 ند روحنب ارت هاگتش اج دو ندرک

 ن هینادرگ تستعسعتقلاپ  (ع) هنیفت
 هک تسیف ایل مان و ک دنا متفل ابا (هنق )تلف

 و "هی ور ب۲ ناهم هک ملی د يه ی
 رون هکیغا رچ مضب ودنزاسنازا ذغاگ:رصم رد

 عتفلاب و ييچ شهب ينعيب و ماعطرسکلاب ودر اد کدنا

 یزمج مش یب وایرد وهاجو ضوح ب يس ر اف تای

 ۳ ی دنیو هکن انچ دش اب ن هی وه یتعیب زمنو

 ندرک دنلب دایرف یتعیپ

 هدتنک هیکت رایسب هرم" ( ع) اکق

 راففاکابو حتفل اب .(ف) باک

 ز

 ینمم قع»

 نا و 5

 نر يس ر اق

 ۳۳۹ تکت
 نتشوت عمان یدکی اب تلاب (ع) .بناکت

 ۱ ل ام رد ندرک هض ر اعم مهاب عتفلاپ ع) رثاکت

 ر اهسب لاپ+ند وین رخفور اسب

 یهش فرطبوندش تشرد (ع)

 ندرک ره اظتیدمه بیع و ندش مهرد و
 اب وتسد یتعیب (ع) حر کن

 ندوین مزک (ع) مر اکت
 يه اک و يننرگد وح رب یله اکک )ِعز لس اکض

 هاش داپ تم هه ر دن درگ

 ی اکت

 ,ندوهن تماقا يراکب (ع) ط اکت

 ,یففل ی سرگیدکیای ..( ع)  ملاکتا
 ندش ماین (ع) لسماکت
 ندشريارب مهای (ع) یيناکت
 رم سر اه یلاکاب هعتفل اب عروق

 بسا سر اف فاکاب ویتفلاب (ف ) روانت

 ندشراوگ و دوب ه دنود و ه دنور هک رنو

 ۳ (ف) ۰ فلبارو ات
 ۱ رال زور ينعيب و فو رعم

 مهرب رو مپ و قفل اب .(ع)۰ س و اکن

 یتقاد شوحانر یتشاد ییشد (اض) مات
 ند وین لهاک ار دوخ (.ع) لهاکت

 يگرزب هبو ندریش گر زب عتفلاب» ( ع) ریبکت

 ميکا هللاو یادرک هاب یکرزپ هب اریآهخ و ندرک تفص

 را تخدو رتفذ

 هنث اپ مشی رب"

 وج و تسج يس راف فاحب (ف) رانکت

 شخات و ندید و ند وین



 طقن

 نتشاذلار یضعبو ن هیشارگ رس

 فوربیو ندرگیلط زا و۲ ن دیقش (عر سعت

 ندرک حنمو نوک
 ۱ ریزمج ی یشخب (ع) ویو

 رس

 نافش دن ابو ن درک هک ارب ع) مست
 و ندیشاخبو ندش ادچ عتفلاب ( ع) میسدفت

 ندرت رکیت

 ندرکآو هتسوچ (ِع) رشفت

 هشدخردو بوچ ز ! ند رکر اب تسوپ 23 تست

 نآ دنناموهوبمو

 یذرک او تسوپ فاقب حعخل اپ )(ح / هبش 2

 هراپو یدش هتشک لعفت باپزا (ع) یصقت
 ندش دراپ
 نفر يسک يبزآ لعفت باب ز ۱ ( ع 2 صعفت

 حش هتسکش ۳ ۱
 اب راحش هتسکش لعفت پاب زا (عر مصقت

 ی اه ۰

 رود دی هشنل | حم یبتعنفب (ع) یصقت

 نج#شآ

 ندنامز ابو ندراذتورق عاقلاب ( ع) ریصقت

 ندش هات ولو هماج ینفوکو و يزيچ زا

 هنب .ردرگو ند رک یتسس ز ایثردو یوم
 ]وهزا یی شنل ] عم یجنعففب (ِع  يضعت

 گن ته و

 نمط وئنم فا فا قلا ۳۹۹ هبضعت

 د راذت مایثو ندبنادرگ يضاق

 ندرت دار ب و یر دن کر اب راپ )ِع علعقت"

 ی

 متشر فر

 ن ز و ژنو عر اب هو 3 اپ حتفلاپ ( ع) عیطفت

 هه

 یعت

 یتفُگن زو هات وکزا رعشاورعش درک

 يزبچ یبردو نتشاد يريچ عتفلاب ( ع) هفت سد نامید ون دیپنج (ع) .عقعغت
 یخس ندروآ هبفاق ابو ید اتسرف
 ندرکدةق ار ردحتغلاب (ع) ایت

 (ع۳۰ لقت
 عر

 رکانه واکر د فرصت و

 یادش يومش وعنان سقختفی
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۳ 

 امسیو ندینادرلپ

 دوخ ننه ا وب ن
 :ورفمت و یتنان يا دوخ ندنر زم عر شات
 ند رک دوخ ندر مد هتب

 ۳ مد ۳
 یدرکبارطف اوندیبتج (ع) لغلقت
 تشذتهک سلقت قم (ع) سنلقت
 ندیتادرگرب (ع) بیلقت

 >ع راگو رد رک يوربچ عنقل اب لاو
 نتزج و لیابح ی هنگ | نادر گب زن درگ شک
 ...ين ! وخشوخو ندز فد عتفل اب (ع) سیلعت

 نتفر مکاح لایقتس اب و ندرف
 َآ ات

۳ 

 ی دنکرب یبزا و یشناعخش قفل ) ع ( ۸

 ,شوهن کدناو ندرک لدن !عتفل اب (ع) لبلغت

 رو. تبتجو بفذاب

 ندیرب يزيچ ژن دمچ نان"( ع) ملت
 یقشا ۵ مپ سس عقل ۳ میت

 ندیشوپیهاریب (ع) صیقت

 نفرت بالط ) ع نیعن

 ی جن اش وب یشآ رجب عقل اپ ع) بیعت

 ناداتسیا رسمذل 3 و حاقل اپ ( در سعت
 سسکب و

 ۱ فقه ورا

ب عنقمو ی درکتع اه )(ِع  عنعت
 ن هنلتاد زخ م

 دوز یدیناخرب ؛عنعف جا( حیلفن



 کیر

 رد هزمن مهاب و ندرمو ندا يب مد يپ ی

 0 د.مهاب عغلاب ۱(ع) "ی ردافف "

 رش ياهزچ ابزا تسهوصب منو.

 دوم نر گیم یک ظراقت.

 ۵ هو ندز هعرق مش اپ حتفل اپ ) 2 حر اغت :

 0 ۵ ز 720

(2 

 شخب .لامو مش

 یییناقفس صاصق 7

 شداوح باط (ع) اضاقت"
 ييلط ,ينعي یدیک شات ملیت (ع) .یماقت و

 ند رگ

 ندیناکچ هرطق یپایپ. ( ع) را

 زاب .يراک زا یجع مضی و عتفلاب .(ع) هعاغثر

 نده د

 درک دیتشو تقگ ساب. (ع) لز افت
 لپ اقهو ید اقسا ريارپ رک دکیای ی .مواققد ۱

 نت

 ندیرخاو ار یدکی (ِءع) یوانت»

 شدرو تحارجندرک میو . (ع) , مبقت

 یدو کشا قنشاد زابو ندرکم (ع) ضبقت"
 ايم ضقوک هه.

 نفری ذپارف (ع) لبقت"

 تر
 نداد هسوب عتفلاب , (ع)).:لیبقت
 سدوک تشز حتفل اب خمین

 ندرگراز

 نشنمچ هیصزینو رک راکت )ع) صقت

 : نداتقا مهاب لاد مضبو عقل اب (ع) عداقت ۱ ظ لینقت

 کی د د رد..هک يکب اوت مه ج ) 2

 رنید مهزا هاص هیدشتب عتفلاب (ع) صاقت

 ر !اکرکب دیهر یتشک عتفلاب, (ع) لانغت+

 بیر ران
 ول ایم و ندرک مار تکیذ عقل اپ

 یتشتر ه .ند ون

 ندشههنکاریو نهشهتناعشش (ع) هدقت

 نوش لاپ (ع) سمت

 ی زبچ یسکب و ندش شیپ ارف (ع) م همت

 هود ورق
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 دش شیپو درک شیب مد عتفلاب (ع) هم دقت

 درگ ام و ندرگ

 ندرت دایيكاپ هبر کاپ حتفلاب. (ع) سیدقت

 تردخ رد هبت رم و این ا حل اب

 هر دهن آوخ .ث تاب <۲ا

 تخا دنا تخضس كنس. ین هب (ِع) کی دقن

 نداد مانشد تحکشو

 تش ذگ هک عم دقت لثم یتفلاب 9

 ,رجطوقنم )درو بف

 مب دقت
 اش ابو عزقل اپ (ع) هر فوت

 ندرل نوربب.مشچ زا ه اک هزیو ,

 یتسج يکيدزن و ندش کیدزن ( ع) 91

 یتخر, ما 7# )(ِع ( ررعت

 یر درک نشون رد ر اون و وب ۶ عتفلاپ (ع) طرتت

 مر در# 1. بس | یه د, حب ماجال
) 

 ۰" عیطرقت

 ناز ءاپرعش ندرک ی رایسا ز زا *دنود بسآ

 : ستشذل و ندرک هر اب دو

 ۱ ِ رو ربع

 تحاوج ندشهد وکاو تسوب  (ع) فرفت

 اه,مشرد هیدشتلا عم ییتعتقب . ( ع) . ي رفت

 شتر يزيچيبزاو نهیدرُب

 ندرک نابرقو ندینادرل کیدزن )(ع) بیرمن

 ندیود نایمرد درایو بسا ن

 . هدنز هک ار آيد هرم
 زا تسا يحو و

 (ع) ظیرفت
 تی ود

 بت و

 ندرگ بیرقرگتیدیه اب عتفلاب (ع) ییرقت

 موم یکم هطوقنم لزو يتفلابب (ع) . جی روت



 ِِه

 تا
 نیت

 ۰ فطعف
 ش وهتفک يفسک کر زافرآ

 ین

 ینسکشو ندرآ « همْئارب عقل اپ ) ع) یءعت

  اریزهچ ننقز هرقنبو

ربم مودم و مکی حنقب )!ِ  بعت
 يگن اخ غ

 نادشهتفکخش ,( )

 ندوپنا شسربو نتسچار هه مل 6 ع). دففت

 لات

 , و7 ندوین م اهتننهيزيچ

 تکینو یر دش هنسولو نهاد هقاق عقل او( ع )۰ .هقفز
 ۰. ی هش هنهشنا هو تسناد

 ندرکدشب دن (ع.) رکغت

 زی داران هو ی ) هفت

 یه شا يدم يه 2( عرب )لک +

 . یه یایهشب )(ِع  رکعت

 تخم نوین ایوب و ندویین بجعت (عر هکشززب
 یزمچزا یتفرگ

 تدنخک هکر کقت لثم (ع). ریکغت

 رگنب هکیزا زیچود صرک ادج (ع) ی

 حرص بجاصو ندنگتن ؟ونج عتفلاب ( ع) لغت

 ین یو يويشوخاذو ناهدزا ا ریزیچ نهنلقا دیو
 نتسی گن سه و یفعی نیدرک تافتل (ع) دتلفت

 دل عتس (ع) جلفت
 کل

 مکدو ندرک تبسنب فاز عتفلاب "( ع)  سیلفن
 یانسج رک | تسی 1 هیصق,م اذو سس الفاب لضاق درک

 زن ون هد رک دار هک

 ارور تیعنور انب عتفلاب (ع) بلفت

 ناتقسپ نوش وحمو درک تفلاپ ( ع) تنلغت

 رشد

 یهزگتحر ای يهاب (ع) لیلقق"
 نون نوکسو اف عتقو ات مبخب "(با) ها

 بفوادنب ينعي رخ رد يسزاف تفاکو ۳

 ندش هنوُک هنوک (ع) یشنغت

 ندش هقفاکخش  (ع)

 4 دم زین زعکلاپ و تنسا دی اش

 2 اغت

 تم متربگنع هدرب برون رات عقب (جف) هنغت

 يقهعدضب اب يوآخو رب دب ار یک حتفلاب )ِ 53 دینعت

 وسرخو سرت تیسناونیا قهر يدریي»ب یاقعکب ای
 ندین اجنرو يدرتعونعون جا (ِعر نینغعت

 ی ۳ يتخممآ ر دزمن و

 ووسب يتخادزا یهد با ساب .(ع). رفت
 ۱ تر اقح تروصب ریش

 ۱ یتشدئ رد ( ع) توغت
 یی یز اب هک يلث مود عضو لو !عب ( روت
 ۱ دن | نخل تم يازب يضعبو دوت

 ف یلقای از وریب و يتسر حتفلاب (,ع) زوغتت
 ۱ " درک عطق نایامی ءار و ندش کاله

 سنی ين رب یتسج یر (ِع) 7

 ِ وعاب رفش ند ووحخ ریشو

 قفل تس (ع) ی وعت
 ن درو ندرب 3 متقل اپ ژ ربوغت

 ی هک راک ملا (عل ی وغت

 نی ن درو ۲ مهارت و ی

 و 0# هبوغت

 ن هیت اد رگ

 نوبزو هم يب مودرسک مکی حب (ع) هفت

 عر حمت
۳ 

 شخای

 .ندرل هدول ۲حتقلاب ( ع) میعت

 و کیت! مع ) هیغتآ

 هناوحخ لذ ر او لات تص حفلاع ع) نایغت

 (ع) لییغت

 نتنس زا از يسک ندینادرگ دنک (ع) هیفت

 نادق ریاربرگیدکیاب متفلاب -6) لیاوت

 یتقلار رلیدلب (۵) لات امت

 ن دناوخ ار تفیعض تل اپ
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 ۶ ۱ اب ی اب ۲( )۱ لیتفت
 دلار (ج) نیتلت
 ِ ۵ اور ۳ رفت

 رود هو 99 عجنت

 ی نا ِپ 3 ریجفت
 ی یخ ازسان و دی ۳ شخغت

 و يالیواگو ندرگوج و تسج .( ع) صفت

 لا د گرزب :پجعم ع) 0

 شر ص -ِ ان و یتسج تفل (ع) ج جت
 ندبه دوغ خش « هردو تر اقا و

 اب ویکیو انت ۳ درب

 !وار و ۷ -] سرعت

 ۱ ۱ ار يزبج نندایر 2
 ی نور عرف مربچ زا (ِعر ت 1

 تعدد ي راک تیجب سجشخراف (ع) خو

 نذش ه هنلارپو ن ها دج مر برگ ِ

 سفت ثو هی هرنتلا عم ییتجتفب (ع) یک وقت
 . .یدق هدن اجشو

 ۷ ( عر) جی رعت 1

 ان هر زدر:مهز ,ع) خییرفت

 هش وگو ند ۳و .(ع) .دیرغت

 هیقفر ورم اتیاعر تهچ نور رج ولو نتفرگ
 ۱ زن اب نو ایا ههتانادو

 رظن .لوا رد. يزبچ ,ینف اب ررد )۱ سی رفت

 هود آ و تم

 شرف ارس رد هتشهرا | عقفلاب (ع ( شیره

 9 دیر مند ز درب
 تن کش و ندرک ح دم عتفلای (ع) ضی رغت ۱

 ندینا در ضفو مشچ مش لب یتسی رگت یکی هکیپو ۱

 عرث د ان ۵ مو دین است متفلاب (ع) عیرعت

 نذر ذآ نیر 1

6 

 بک نتطدر و ورک قزاف قلاب *0ع) "عبرعت.
 انجیر وز اف بی فق  یرت کا
 ك فی رغت

 نو هارک کو ۱۳۹9 (ع) جیرخت

 < هم "ازین :هجعم یمشیويم رلعفپ (ع)

 نو

 هدش مرگ ينعي (ع)۰ ناسفت
 نت حارف .(عر وب

 واخوعرد یهو شر مپ آور
 ناممو نم رد هن اخ نایمر د و يزيچب ندرا هیلغ

 ن درک لا تر اکیاو زدم" رد رثخد ياپ

 هد ِ هیسغت

 هی هک شیز ای حی"] هب هی

 زیر ایخم ما هوکدیپ (ع) ریسفت

 ۱ ۵ يزمچ ن درک

 رج و ههمغت ی نابه عتقلاب ( فر و دبسقت

 9 راه ور يهايس مبغل اب

 : هک ین مک کرم ۰

 یشب. و :اماجز ]| سنج ژل ۳ ) كف ۱ هلیسمت

 .زینشک ذک سیگناو عرم ۳ را هلق هم

 و رس ز فک يش# یبط بنکر دو هقنک نُ رد ان فو"

 / وایت عفد يارب هنزب س دع

 09 ز هنعطعتفل اب (,فع) شعت
 هنعط جقخل ان (سفا) میترا

 ادج ادج و ندرت | دیپ جلفا رب (ع:)۳ لیضعت

 ندرک وضع وبفع وا ر بافنک ن

 0تیر او دنیسول باسق

 دررآ لادن لو و 1 درک

 تن ماچ و نادرهن لبخف ( ع.) *لیضقت

 / راک يا رپ

 تن | هن هد نرم عقل اپ )ِع 0( نصرضعت

 ینوزفاو ید اهن يفیزف |:متفلاب نع ) لیصفت

 لضفب ندرک مکجو يسکرب ار رسکناهبزترب و ندینا درک



۳ 1 / ۳ 

 طب ۳۳۳۲

 ریز )مچ شیت اشز هیت 1 مفت

 ندازختعب " (ع) اهایغت

 (عر
 ناینسآ هشت اتم 18 عر میغت

 ۲ ۱ : ك

 ۱ یدیناشوپا تن هطوقنم نجب یرعد

 ناسحا ون و من صف 3 (عز ) صضییعت

 ندیناد درذ لکنشم ۳۴ یتحسو هلمااعم ر د یتفرت

 و« نازاش یسن رز حاقلاید (ع) میپعت

 ۱ 7 یهیناشوپ يالاپ رب ي ريچ

 شنزت تمقج (ع) ۰ ۳
 يدريناوج دلب ها عما نصر یب )(ِء ( ینغن

 د وین يزاقت نیو نایک ]رس و نهبزر و

 # ت.یدغ عقل اپ )غ)

  نتفلدورس عتفلاب (ع) هینغت
 ننقر ید رک طیاغ تپجب ( غار طوخت

 و یخ ةفر روقب هادوقام یکی عتفل اب 0 و ( رب وجت

 نت و

 از هحز آ تد 1 حل اه 0 چ

 ری ذیف اب

 تسار و پچ تخرد ندرک بم ( ع) یرعت

 يذ رطب ی زمج ی 1 لبم و

 تشذآ هک میغت لثم ( ع) موحت

 يخان کرچو نحان میر مشاب" ( نفع ) ۰ فت
 فقت ی سر افرد و هنیوک تن اها دن جز هک هاش اب اکو

 زا هک ییمز و بآ م خب و ياشور و شت" يم رگ عقفل اب

 مه تبوقع نفبب زیثو هی ]ریدود نوچجی يمرفا

 تسا» هم)

 بیس دی هشن و مضلاب (ِع) حاغت

 رخ اهت

 نیز

 و درک تن رب کی اب عاقل (عز

 ی ۳
ا ۳31

سام رد ي
تسشن ج اق

 ی

 و رب هد ۹ ۵ و صداعت

 ۱ () لصاتت
 مه ساز ۳ ۳ع) سع افت

 ۳ ۱ يراک زا

 ۹۳7 و يندپب فر" عاعت

 رک دیه فات ی لات

 ی مکو یتفای ان

۳ 0 2-9 4 ِ 

 0 ( عر ات

 5 دم[ زین ببع ينقيب و

 .مهاب و ندش زابت 7 عتفلاب (ع) ضو افت
 نگر تر وشضم

 یلنسف* زر اتف (غر) لواغت

 هل اف و دوخ تجاح درک لصاخ مد ندوین يمرن و

 شف مکن یکیبن

 یضغمدو ید مک تفر نزوب ( تر" تن

 رز د ندیم امخ

 نداتفا هراپ هراب (ع) تنغت
 ۳ نحش هدوشک او 3۳ منفت

 نه رک ار اکش ۲ عتفب رز رمعت

 .. لحنلفا هدتفرعو ندش تزوک (ع) ینعت
 مر تم و تویکنع هنت و ه دینت عنقل اپ ] دو

۳ 

 و هم ( فر نر
 کبثو ند رک س رپ ز اب عقل اب 2 ِ 3

7 

 مود 6 رک و د (نینعت وا"ات متغب (ع) کین

 ۱ مرن مشپ فورعم ياد و



 .(ع). تکینعت

 رز

 نبش وسکیب و یتسج يم" اهر يزبچ ز ؟ب

 ندویف لف ا ار دوحخ 22 لف اغت

 مشچب رگتپ کی 2 مضی و جد )ع) رم اغت

 ۱ ند رب تم اش[

 يز امن يب 3 ۱ ی یناغت

 ۱ لب ۵ ویقب

 نذرک تر اغ !مرگی هکی حتفلاب ع) وانت

 . ی هشرطید کیريغ عنفلاب (ع) ریاغت

 هفلعخم هطرغنم یمتب حتقلاپ (ع) .کینعتب

 ندش يام هتفش ۲ و نه جام

 نادش هتنلش و ندش ءد اشک (ع) بفنغت
 نااشگو ضق اکش عتفلاب

 ییراشدت ایم هکممد یتعنغب (ع) ثعت

 رسو ندنارت یخانو نجیشا رتر اهز مشبو تفرگ 3

 رد یتفر لفب یب بوم و یتشک رتتف و ندوشارب
۱ 

 ینخا دنا هتنق رد عتفلاپ (ع) سخت

 ياذغ دیدشتلاعم يتعتنب . (ع) يبذقت "
 2 ندروخ تشاچب

 نداد ماعطهطوقنم ا ذیو عثقلاب )ِعر دی َژ مه ۱

 نادر وربو

 د ادیب" اظفا بقب و ییتحشتو جد سطظرفتا

 ندرگو ند رگ

 سنج مرختآ یخ بضبو بت تر
 ۱ وا کر د زا

 ندرار ودو ندرکنوردبرهش زا )عر) 2
 بر رخ مینا 3

 ندرت يك

 ن

 و رطحخ يد هط وقنم یبقب سنغل و (ع) ری

 ۳د وخ نتخآ دنا کاله

 شنل فقرخو ندرک فر ۶ عققل اپ (ع) بت

 ین ی وین فشع ع) لر

 ایت

 ندش هتسرل عتفلاب (ع) ثیرغت
 نا ور رب دیجحم نیغ نوکسب .(ع). سخت
 یدهش کذلفو نهم" ردرسبو یدانقاو

 يتسش عتقلاب (ع) لیسعت
 میخ ی فا (ع) تشغت

۰.۶ 

 میرسرس

 دجت 1 ۳ 0۳

 فز ربتع ی شد دمشک مهرد (عر. ,یجعت
 ی ع) يطغت

 شرکت تش رج هب ز ماچ تف (ع) طیطعت
 يدرل رقش ندا غا دو
 ۱ ته وگدک مینقج لقرب اع) ر هیطعت
 یایزریزیج ندوی هییدنسپ منفب ۵ ) ظغت
 ناتسپ ات" امر

 ندوینلقاغار دوجخ (ع), لفعت
 ندرک تیسن تلنغی (ع) لیفت
 ندش-یچ (ع) بلغت

 (ع) 0
 ناتخر د نابم رد پآآ

 ار ميومو شیر درک هی اغ 0
 ریشوحراتخویننادراکیدیلاغ (ع) للغت
 درک

 طلب ار سکو یتحادنااطلفرد .(ع) .طیلغت ار يمک یدرگهریچ .(ع) .بیلعت
 ندرت بوجنم

 سن تسرآ جلصر دو یترر»

 درک تییرتعا ترمه 0 ظلعت

 لدرک بیر دا ریریج متب (ع) . فیلعغت
 دوششوهیتوج ءاق ن دررک همل ای | ريرتمجو

 یتسپاو هن نره (ع) بیلعت

 يهون رب يدرلآ هیلاغب عنفلاب (ع) لیلغت



 کش نبش یکشب یکش عفت بابا (ع) نکعت
 هب رف بی اغ زا

 شخب ورد يزمچبو نذز رد هنج (ج) تیلغت
 ناجی 2 دنا > ۰ )۰ منا
 ماکز ۱۱ م يسکی قشا د
 و و )ع) ملعت

 یاحتش هنلب دی هشنلا عم ننعفب (ع۱ ییلخت

 تلعزا ندشملاسو صاغن ز | نز ناهش کابو

 5 او وه دم

 فناعو اریزیچ نتخیوآرد (ع) کیلعت

 تسا يطحو يهلقزینو نادبنا هر

 !وضک نقشاد يزابي عتفلاب (ع) لیلعت
 يزنجبو درک یا ذ تلعو نداد هنوز بارش يجام و

 نده لوعشتت

 ذرت اراک دصقب عفت بابزا ( ع) ییعن

0 
 یشنرکيز اک دوش زا هی نیت

 ناهفاوختمعار یضاو شتسیرسزب ههايخ (ع)

 هایاو نهینا درکر یخ زا رد حقفلاب "(ع)  .ییعلت
 نتخاس

 مودو شرک کاغم عتقلاب (ع) بعلت
 راک رد ی شی هئا

 یدیناسر ءارق ام هبغ عتفلاب ( مر مبیعت
 ندرکر تم ار یسکو

 هاپم یعو نوتمضو ییتعتفب ( ع)
 یتسج یسک ه ان اطحخ و ار گید یشسج سرخت

 تشعز

 یتسیز تیعنو زانب (ع) فنعت
 دوی یقیحا و ندوین يگناوب ه (ع] هنعن

 اش نارمحو

 نديب من, هب دشنل۲ عم یمتعنقب )ع) یینعت

 ندرک يتشردو ندوین شنزرس (ع) افنعتآ

 عایجزا هرم هش رج اععنفلاب (ع) نینعت

 (ع) شیعت

 اغت
 نذ# مگ و خو تداع (ع) هوعت

 قو[ زین و ینسج هافپ هلییم یاب ع) ه وعت

 شقک رح۲ اتهلناب

 را یاب (ع) ) روعت

 دش لوغشم و یدانسیا اپ ۳ ف وعت

 رتش ن دشرمب و رگ وخ )ِع) دی وعت

 هک يننب7 و یک اعد ینعب فقررعم (ع) دیوعت
 يم ندرُ ووزاب مد رثکا هةشون نآ دتنامو ذغ اکب
 لپ عفدآ يارپ ین هنپ

 دز دین ذ اب يم ی رییس لیاقت

 هدننک ين ابريم

 ۳ (ع) ریوجت
 یتشل ز ابو یتفک عومد يسل ز ازینو ندزب ریو هنجج

 هازآ
 ندروآ هاغپ رد و ۳ 5 ( ف) ربوعت

 ناگرافس (ع) ناهمسآریوعتت

 )حب ینعی نداد ضوع عتقلای (ع) ضیوعت
 و درک یراک تسس عتفلاب ( ع) ۳9

 روز ند افسیا و یتشادآ اک ۰

 زاواب» یهرک هاجتعا متقناب (ع) لیوعت

 ی ی ۶ وهلب عتفلاپ مر ییسیوعت

 درب هزات و شاد مایمت جد هدهعن

 راوشدو یدرت شنزرس حتفلاب ( ع) ریعت

نذ مت يناگ دنز تلیحب
 

 يزبج ناکمو یتسج یزیچ هناشن (ع) ییعت

 يزهچب اردوخ و ندمبلط
 ندرل هتنام

 و يسک يدب ری ارب رد داد يزيچ بیعت

 ندمار اکش 7و درک خاروس
 ندنکنا ناب :* :دا !ررلی های تا ساک

 دشای تم ابق زور یباغتلا مویو

 یدیرخاوار رتیدیه عتفلاب (ع) ی ذاغت



 برتر اهظا و ندرکیب جتفل ای (ع) ضی رعت

 رو آ شیبو نفخ دی انکپ و یتخآهتسب رسیتتسو

 ار یمن ند روآ شیپ و الاکب الاک یتعورفو يربچ

۳ 

 تشوگ یرادرک ۳ مینو هناوخ ناوتن کف 3

 نتسج ههشمْلو نداتسا تاقرعبو ن هینادرک

 ی )ِع) فبرعت

 ي ویشوخو ی هیتاسانش عتفل اب دت

 ندرک فرعو یشخمم"7 کان

 نداد لشکر ید (ِع] کیرعت

 3 1 بداو 0
(۵) 

 اس  ناسچ شیرسب متن (عر هیرعت

 ند يک
 روسکم طونم جز و یتتق (ع) يرعت

 ندرت تیسن و ند کر یص د دمو

 درگ شر وا من (ع) هنیرغت
 ار تیم ناشیوح

 _ ندپنادر یوقو نهرک ریزع ( ع) ریرعت
 ریصقت ينعيب (ع) طیرعت
 يراس یولنو یی هش کاله عتقل اب ۳ 2
 هایم زانو یتشوت هر

 دش راوشد ( ع) رسعت

 هلایح ین اق یبع مضب و يملحنخب 0 سکعسعت

 بشرد یهرکراکش بلط و ن درک يوپو سس

 یدنت,اوسو نتفر يهار يبرب (ع) فسعت
 و ندرک مابت و ندینادرف هد ختفلاب (ع) رشعت

 ندرک فعصم زا رشع ناشق

 و دوو فتع و ید فثاع ) ی : کردن

 يهلق مانزمئو ندز رد تنچ

 هلو شر ۳3 1

 ندروخ ماش

 بفعت

0 
 سرا !یگعن

 ثش ذکر شعت لقب.( ع) ریشعت

 ۳ ن دجن اشوپ عتثلاب ) ِ ِ هیشعز

 نتیامحو یتیم با (ع) .بصعت
 نداد يرايو

 (ع) بیصعت

 ندرت

 یشضعتسین دی دن عمق ع) یفعت

 سرکه روا

 1 ۱ .ن هش ن 0

 لس (د) یولگوهشوخ (ع)۱ رطعت

 هر ید مو ينايرپم ( ع) بیفطعت
 ندنلقادوخ

 یر اکیپ )ِع) لطعت

 0 (ع) ییطعت

 1 : چرب دو عخ
 1 تم هل را ص لیطحت

 ۱ ندوین يلرزب :(عٍ) مظعت

 وین گرزبو یتشاد رزم () میظعت

 و یر زد اس ز اپ ۴

 دیشوه هشاب « دن امن انتسپ ر ۵
 ید و>و ی

 9 ۳ هک ي اه تلذو يايب هپ

 ی ۵مار د يبز ] (ِع) بععت

 هو ب اوهریربت عنقل )ِعر هبفععت

 ۳ اوفرب غرمنتقرپ

 تکین دل نانچ یک یسههبشوب (ع) هقعت

 نوش هفسب و یخ هک راهسپو ٍتفایر رد

 هوش ظیلغات دیزمج ی بت شوجو

 اوت

 و دو و د 0 ع ) بیقعت

 اف کت وار نر

 ات » هناتمز زیور در ع) دیفععت

 راکب ناگن هدانسیاو ذوخر اکز ۱

 ۳ و ] فیبقعت



 ید ۳
 ,ینتسنا د مه اب :(ع) م) اعت

 یهش هنلپ :(,ع) شل اعتب

 ,یوخهب مهاب میممضی و عتفل ای.( ع) .سماعف

 نفخاس لفاقار شیوخ و ندیک ي افاغت و

 ندوین ير وکار دوج عتشلا (ع) .یماعت
 ندرد7ازفرت هکیتسد. (ع) فن اعت

 تا ندش هتشپ مه (عر نو اعنر

 ید ویف

 وا نی دوک ۵مع اتم اپ (ع).هه اعت

 نیر

 ور زبن وندها روجذر .ييتعافب (ع) بعت

 :قدرکدتوابعو یتفرگ يقحتب هب (ع) هدبعت

 جفرگ لتجحالوو ع) ۲ سبعت
 اچ عهد صرصخم ( ع) نیبعت

 خار وضو یشخمراوذ کشم ز د بو اه ای نام زا

 یتخن ایتدب سک ي ور رد و هدزاورم ندرک

 مد .ندرک» هام او رکشل یاس ۷ )۰ هبنعت

 ۱ دوخ ياج

 . هود هللثم يافب حنقب ۰ (ع) "بر ای

 يتخبر ب۳ موجس و ملی حتقب (ع) و رححت

 ند رک اهو و نادمناجرب حتفلاپ (ع) رجعت

 یار اب ی هم" یبردو يراکبت را سجعت

 و ندومرف باقش و یتشهگنارب (ع)۱ لجععت

 ۲ نتفروکدیشیب

 نتخادنآ تفْلشرد .( ع) بیعت

 (ع) ریخت
 یتشاد زاب و ندینا درک راوخ و ار يسک ن درک

 ندّرل راکنااو

 تیسنز چهب و نز نادر مد حنفلای

 ندر وخ ماعط کدنا عتفلاب (ع) :فیجصعت
 نتنرعخاو یزیچ هوحخ ماعطزا و دوشن رچس هکن ان

 يسک يا رب

 ندهناپ اتش 0 (ع) . ,لیجعت

 مرد رک هطقنا ر بانک حثقلاپ ( ع) و

 _ يتخاس يپجع ار يبرع و

 ۳ دب (م)» ۵ دعت

 هد یشم م,وسکم لا دی و يمنحنغپ ۳ ی دعنت

 نناسج يفوززف او ,ینش ذک مد مدح ز |

 یدرک هجنگش ينعي (,ع) بی هعت

 ی درگ رایت

 درک دوج یاماسوز اس 1م
 :هتسیاش و ید يک تساو عتفلاپ, (ع) 9

 ,,.. ندا د يه اوکن

 یتقوگ مارو نههکیارق )(,  ر ذعت
 (ع) لدعت

 ن در و ي#

 ند رک باذع ( ع) بی ذعت

 .ي زهچ وا ری زیچ ( ع) تی هعن

 سین ابآ ری زهچ و ن هش وسکیب

 .هکدوک ر اذعرپ يومو ندروتآ راذعو ز این ر د ندرک
 ق ۳ کما 5

 يارگ تمالم راسب منقلاب ۲ ع) لّیدعت

 و ید رث يب رعار ييجعع سس حنقل اب (ع) ؛ب عن

 ندینادرکن کاپ

 نبش تشپزول ,(.ع,) چرت

 ۱ ی یدجبد ناجمت شیب[ ع) سص رعت
 : ی دیناسر .جنر و یدق هات و

 اسانش و ندرک يراک فرم (ع) اف رعت
 کولس ملع رد تسا ییاقک مان و يدش

 .ندیرب ناوخفسا زا تشوک (ع) فرعت

 یدشهنه رب هی هنتفلا عم یبنعذتب و یرعت

 یتخب رک جتفلاب (ع) و
 هلعب دم آ مو رف ,يبث رهخ اب. ,,(ع) نسب رعن

 كنج ن هینا در مکحم و برجمو یه نا دا وو تارا

 اریزهچ شخاس راد هنادندو ندرکراوپه انو

 .پبارعا ر د اطحخ زا یضس



 ناهار (رهخ تیز 2۳90 هتک لس
 0 رش

 ی هیشچ يضي (ع) معطت
 ضوح نفرگ رب موبسرسکو مکیجنقب (ع) حفطت

 13 ) نداق ملک
 دیبانث ۲ درک لهم عتفلای (ع ) لیفغطت

 يليفطر اریزمچ بت يکير اقی ندرت ناور و یفق ر ورق

 ند رگ

 نور سرتوایت هاب (م) _هبلطق
 یتشاد مشچ (ع) علاطق

 ندادتقالط عتفلاب (ع) فیلطت

  یتخادنا عیطرد (ع) حییطت
 دو دنآلکب (ع) نییطک

 درک فاوط عتفلاپ عراق | وطن"
 و تنس هو دن اب ضرف هذ هک يزوچ (ع ( عوطتا ۱

 درب نامرق"

 ندرکدوخ نه مگر د نفقوط ( ع) هی وطق

 يسكرب ند رک ین وزف او نداپن تنم )ع) لوطت

 | مویسرسکو کی حتفب (ع) حبوطنت
 نذنْف 7

 یهیناد گر ادرب نامرق عتفلاب ( ع) جی وطت

 و يزيچ رد درک فیلکت (ع) فیوطت
 در انا وقلا

 تلپمو در ندوک زار دعثقلاب (ع) لیوطت
 نداد

 ياجيبياجز

 یتسش یتو رسو ضیح زا ندش کاپ (ع) رورطت

 ندریش شوخات (ع) مهطتآ

 ار ندل هنقخ و درک کاپ جتفلاب (ع) ۳
 هذیو رب هیت 9

 ندین در يور هرگ عتفلاب (ع) میهطتآ

 ن دشت مر
 ميدرکيرب شوخحتففاب (ع) بیطلت

 ندشدتشکرسو ناف رک کاله (ع) عیطت
 و ندرک ناهب باوخ ریبعتو ن دهن ارب ریطت

 اقب رافنب ,هک نآ

 رب 4

 زا دعب رانی دو م رد ی همجنس ر ایکیب
 حتشاب < دبجنس

 اوج 5 لثم (ع) ۰ مهطن

 دون يمولطم ع مل اظت

 گیاهکیو یدش بنت مین هیجعم بعمءاظب ۱( ع) ر اضر

 نداد يرايا

 ناهوین«یفتن جم عرب مع رظن

 نه ندرب ورق یخانو ندا درغظ حشفلاب (ع) رغظت

 ۱ ۱ يزبچ

 تیراکش ودبلان يسک دا دبی زا (ع) ملظتت

 .ا نازوآ ندرت

 نجربهیانرد اریزیجژ

 یدناوخ ملاظ متفلاب : ( ع) میلظت

 یدشربارب نیدکدام (عم)ا اه اعت
 ی دیهابلاد رسکب و متفلاب ( ع) يه اعت

 ۱ ند یار ودو یه هس افو ندرک يتيشد

 یدمآ شیپا طی دیه عتفلای .(ع) صراعت
 ندمن اجنر و دف رب ایه و

 ینتخانت ار ری دیه (ع) . ثعراعت

 ندوین يروگیش .( ما .یساجت
 ۱ درک ين اکخ هن ز عتفلاب ( ج) شاعت

 ندرکیناب ممرگیدیهاب (  (عر تفطاعت

 ندوین نت رزب (ع) مط اعت

 نهم مد رظی هکی یبزاخحنالاب  (ع) تبقاعت

 ۷ ندر وآ مهارفو

 يتسبنایببو نتسب «رن رطیدیه (ع) هقاعت

 درج يب ندش دنهدرخ (ع) .لقاعت

 !"مراجو مکیعتغی (ع)۰ لاعت
 ایب يفعی يلاعتي لاعت

 ندرک ایدیاس هطوقنم" اظب حتفل اب

 زا تسایم
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۳۳۳ 
 یلشر وجنرو يققاب بیم آو جن 51 (ع) ررضت ۱ ترورضار دی هشت ام (ع) ةرصت

 ندرگ راز ( ع) تیز
 نر دیفویتقآ در یتت ۲ نام, مت

 يسک دا دیبزآ

 نایم ندرک يدبرسکلاو حافلاب ( عر) بیرضت

 نلسویپ تموصحر كنجب 9 و
 ین عج ی (خ)۰ .سیزنضت
 ار درمرفسو برح

 ران رها ناتناب مع ) . عیرضت
 بانف ۲ ی هم بوزغب کیهزن ور,

 د نوح هیموب شت" ,ینحو رف رب ( ع) میرضت

 زا دوی وین يتشورو درک قورت( ع) جفت
 ار دوخ يفز یتسار"۲ دوش
 نا وجخ,(ع )۰. جیضعنضت"

 يزيچ ندیناینج (ع) تعضعضت

 دنچودو نفدزک الابود عتفلاب ( ع)
 نوناوخو یدک, غفو نر ید ادرگ

 : هر ۳9

 هاب جین ابتجو ی فز مهرب تسد (ع) تشیفضت ۲
 زاارروقسو درگ فرظب فرظ زا بارشوار تخرد

 ندینا هرکه اکتا رچا

 ننزک یاضو کالهوء ارگ عتفلاب (ع) ۰لیلضت+
 رگخید يريچ راتسدزارهغ عتغلاب (ع) دیضن

 یادناشفا تحا رج یبورادو شسپ مس"

 ظفل شف رکن مها رفو شتریزب. (ع) .ییضن

 ننفرجن نیض ردا,يزيچ واز ينعما

 نتسب ربدق خو درک دصق عففلاب (ع) دییضذ
 ام بسا ن داد داتعم ه اکو هنالف (۶) ریاض

 یه رم دف

 رند تایمز يفطناب (ء) یی
 دوخ رعش ناجمد يسکرعش و نداهن ن 1 ابمر د يزيچ

 دمو[

 ۳ ِگ ی

 نت ۱ رد

 ۱ ندرکااگش۲ .(ع) دنضت

 لشیوح مو درز 7 هطوقتمدادضب . (ع) .روضت
اغنا ي ينسز ا ادب د زا نجیب

 ۱ یدک ن

 ند رک لطاپ و عیامخ حتفلاب ( عن) عیضت

 ود رکن وفا و ن درک هنچ و د )ِعٍ کعیضت
 ید مک ينادانب بوصنم و ندرک ناوت ان و

 هان رچ فارطا و یتفر عون (ع) . عهیضت

 یفف م یجم ز ياه يانک رب و ن هیرچ

 تو درک كتنتو دز هیع ببضت ۱

 يسک اب یتفر

 نیرک افت (عر) بابل, اقا
 رهن یهنگز ارد حال اب (ع) لواطت
 تس.د و يزيچ نجیب د:يارب ند یک يشآ 1 دزرت 4

 ندرت یز ارد

 هر (ع) 9

 ی و ۳ ۷۳ عوکر و۵ سد ۳" میوه +
 !دج و دز تفوبرشیش ی هیناس م دنویپرب و تس

 نددیود و یر ۳ د پس رد بن مسرب مس و نآ ی اقش

 1 ابب+ ( ع)ج بقجبطت

 یجم ز + ای ایارب اب

 نیمظت.

 تراهع ن درک يراک

 |, يسک ندروآ بطب (ع) برطت
 : ندرت هک رز

 هدفی شو ز

 یتحادتا تقلب" ۰ (ع) حیبرطت
 هعاجرب.ملعو درک ز نرط حتفلاب. (عا) ریروطق
 نتفاای مد و شخا هنا

 زیابو ند زر یکشن من ارک نم( خ) بی رطن

 ایرح مدام مصخ ی دونادرگ

+ 



 مح
 نت

 ۳۰۱۳۰ ار
 نذز فالو ندوهن يک ريز (ع) کلصت

 ندرکدابرقو کتاب لعفت بای زا ( ع) فلصت
 هم درد یدشا دیپ تقوب نز

 ندرکارف ندرگو ندرک كناب ( ع) لصلصت
 ندرک يزامد تسدو يزبچ دید ياره

 و شسبات ام رب هی دقتتلا عم یبتعتقب یلصن

 ی هییات شتاپ

 و اد و عمر بیلصت

 دین اد رک تخس

 ندیدرث یزیچر ۳ ( ع) لیلصت
 ندش تشوقو

 نآریغوشو نهیرب یب زا عتغلاب 2 .مهلصت

 یدش هدول ۲ نوخ (ع) عبصت

 و نه رگ شوم اخ نقاب (ع) تییصت

 ی هش شوماخ

 یدمنل دنیا یسنوادقبتیتل اب .(2) عین
 دعموص رس هتنام تبرق

 يزيچ رد ریشهش یتشذت متفلاب ( ع) مییصت
 راک ۵ یتشا ذلبو یزیچ یدیرگو ن ۳

 ندوینتعنصو یتشار"۲ریاردوخ (ع) حنصت

 پیترق ييانک دوخ زا عنقلاپ (ع) فینصت

 زا 1م حرط يضعب ندرت ادجو ندرل عون عونو ندرگ
 يضعب

۳ 

 ندرک اوتسا و یهرک ماهق حتفلاپ (ع)  میفصت
 : مشن و الاپ زا یادم د و مق (ِع) اب وصت

 نتسپ يزيچ تروص دوخ لد رد (ع) روصت

 اتخاب یدش کی دزن و ند رکلیمو
 ید

 ندشءدنکا رپوءابگ ندش کشخ (ء) قد

 شفر هسکیب يفعب ( ع) اف وصت

 ندموتآ دورفوا , يسک فک ي و

+ 

 مس رضن
 ربوچزا هکبت وصو ندرک تروص (ع) رب وصت
 هفراکنت نر یقو یاوبد و رب اب خثزاس یآزجو لک

 حهج مي ٍ و اصت

 باتف ندحینا د رگیشح جتقل اب عد) جیوصت

 ۱ ار یممزو» هل

 یضدرفآو ندرکی رمز کجنعتقلاب"_ (ع) یی وصت

 مهزیتسدو یدینادرگیبحتفلاب (ع) حفیصت
 در

 ندرک ناتسب ات (ع) یییصت

 شود چک و. هد يک لعافت بابزا (ع) مجاضت

 ماک ی۵دش فلقخمو

 نج رک یتیشد )اد دیدشتیو عتفلب (ع) هاضت

 ندرک ی" اتیفو

 تسا یهای ماناموات مضب (ع)  ع راضت
 ۱ هجنر د

 لنت یدش تیسنلیدیهاب (ع) فعاضت
 1 یادش ولپب مهو هناخ دور یادش
 ید مهای یه مفب و حتفل ای )ع) و

 یتفو ملیت
 بن سرب ی ۵ش عیجر اسب مدیم (ع) فاضت
 ودرفز اهن اعرد ود دشت (ع) فیاضت

 ۱ یدش يزبچ يولپمب کیهزن و فرط

 اجکیر دو ی هش گننرکنب دیهرب (ع) فیاضت

 ریشو کین بای ریش ینخبمآ جنغل اب )ِعر مجرم

 دین امانت 7 يسکی هتخپم" پاپ

 دروخ تفاچ ماعط و ندرت يحض ( ع) ییعحصت

 يم دو يعض زور رد نابرق حتفلاب (ع) هبحضت

 رالرد ند وین يکشنسه 7و

 شوح عويب یهش«هول۲, (ع))  .خحضن

 ندرکوخو یتعیگن رب عقلاب (ع  هبرضت



 هضل ۳۳۹
 ند رگ يتسودو"

 مه زآ و نذز ربو شنوک او مهب )ِع) م ۵ اصت

 ندیرب رثید

 يوت ریو يدنليتقلاب (ع) : بعاصت
 نوا اولی دکی تسد عتغااپ ( ع) عن اصت

 رگی دیه ای اف رمک و عتفلاب "۰):(  یخ اصت

 یتتنا د کاپ يتسود

 گنجر ۵ ندرب هاپح مه اب (ع) لواصت

 نروآ لقعرداریزیچتووض (ع) ریواصت
 نادش تروصبوح و

 ن دز ری هکی رب کن اب عاقل اب یو جی اصت

 ید موخ بارش و یتفخ دادماب (ع) مبصت

 تشکر خب حابصو نم" دا هم ابو

 ندرک لئر کین عتفلاب (ع) غبضت
 نذوهف يل دوک دی هشتلاعم یبتصتقب (ع) بصن

 ندومرفیت ابیکت حتقلاب ( ع) رتیبصت

 ندرک ثسردو یتسیرگن کین ( ع) مدت

 ههصط رخ یسوب ام یتعلابا  (م) تی
 دنیوگزبن ار سبتجت و
 هکن ۲ هق وق ينعي )ِع) هش وب کبتکصت

 هتناوخ داز ارن برع

 ال اح مش ینعب (ع) لاح مغ فیحاصت

 یتسشنالاب (ع) رادصت
 یادش هنفاعفشو شش هدنکارب ( ع) عدصت

 در وآ رب رسد,د و

 نداد هو دص )گر تم زا ظ 2در

 نهم" شیپ (ع) یدصت
۳ ۵ ( 

۱ 1009 

 ۶ نت ع) عیدصت ۰

 یتخل هد وب

 هتسارو یتشاد مواب عنفلای (ع) فیدصت

 نتن رک او مهب تخس حتفل اب )ِع) می دصت

 ندز تسدرب تسه (  ع) هی دصت

 یادش هدول ۲ نوعو ی دش هدوشک ( ع) یر

 تضسزاو] فلکتب و ند رک ناغفا ( ع) حرصت

 ۱ ند رکن

 ,یدناتسوراک رد ند مک عورش (ع) یرصت
۳ 

 ندشءدیرب ( عر م رصت

 و اکن7 و یتفُگ شوم و صلاخ ( ع) حیرصت

 یادش اراک "۲و ندرک

 دنا و یدرککدنا متفلاب . (ع)  دیرضت
 دوشن با رهس هک يسکب ب7 نداد

 ياجسیو ندرت همابردب عاللاب (ع) عیرصت
 رعش وا عارنعم ندروآ هیقاق اب و یقخا دنا

 عدرشو یدینا هرکتتخسيتفلاب ( ج ) فیرصت
 ر اک رد ار یسک داد

 نایسر دیرب حتفلاب ( ع) می رصت

 ین شوپب عتفلاب (ع) بفاعصت

 .ةزيچ ندم7راوشدو شقر الاب (ع) دعصت
 ,ندش كان ؛ودناو دشلدلنت (ع) ریعصت
 ندبینج و ندش ه دن ارپ ۳۵] عصعصت

 ,یتترگی هنلبو فر هوک رب حتقلاب (ع) دیحصت
 نذرک تراقح و" در وخ متفلای (ع) 9

 .د وین عیعق ار دوخ لعفت باب ز ِع) معصت

 یهرئدرز (ع) وغصت

 ۳ د و یتسی رگن هحفص هصفص ) ع) حیفصت

 ندینا درک یو ندز مه رب تس دو ندرکرظن يراک

 اینجو ید مهرب تسد حالا )۰ تقیغضت

 باب ار بارش یتخیم"۲ وار تخراد هاب ی دین

 يتسب دنب و ندرک تخس عتفلاپ (ع) تیقصا



 نداد تروص .(ع) لیکشت"
 .., ثش خک هک متیکشت لثم ع) ییلنتا

 يراک يا رب. هت ایم.( ع) رینینحب ؛

 نید انسیا بانق"[ مد )ع) نیت

 نیت وب حتفلاب (ع) میت"

 يزيچربادخ مانو یهرکاعد :(ع) تبییشقر
 مک يب رب يک ندا" اعد:و ند رب+

 تسچ و یدیچ رب نماد عتکل اپ (نعج) ریش

 ندویناشرو ندرکر اکرد ندش ن رو

 ندوچ رب يفعي )ِع) ریچيشت

 ی دش لشح .

 مهر د و کیا تسوپ دش هنک (۰)6 نشت
 تسوپ .ی ۵دت تکشجخ و یم 3 تسوبمحش ب نی

 بقاغشم,ينعي (فر) ن دوب یزپچ هبشل»

 ی دوب»

 هن اقافشم (بف) لود هنشت"

 خولنم نوژو ی وکسوات حنغب (ف )کنش

 دجیو دش ای مرن يا د و ماکننه هکرس شمپز | يعض وم

 دنناوخ حوفاب يز اب , هنیوگ زین منا هن اجو,

 رنک مه رد بس نوکسب و عتفلاپ ( ع) جیینشت"

 | یزیچ»

 تنذل کنیم رام. (ع)) مینشتا
 ازیزیج ندزپ۶

 هاش رپ و ن درکلجحتو تل اجح مد" یو ندمآر ی مویسرسلو ملی.مضی  (ع) عینشت"

 ندرل تر اشا و ار,تروع ندرک)

 شسبپ رسرب رانسد )ِع) ۱ نوشت

 شرت تریاق | و ن درک رراسمرق (ِعر نوش

 . باقف ایو شاتسیا ب7 هبحنقل اب ( ع)

 (بصز

 زاو "۲ .ينات ,یجش وات عتغب ( فر وشوشت

 هزرآو ,یتششن باتفآ يور رد (ع) فوشت
 ندوپن يدنم -

 راک نش «دیروش. .(ع) شب وشن

 ار. يسک ن درو" رد وزرآب (ع) بفیوشت
 نداهنراویدرسرب راخعنقلاب (ع) کیوشت

 و انتسب یهش هنلب و زیت رس و

 هشيترو نغو ر من ایمپ هشب نزوب ( ف) .هشت

 دژ رفآ دام ز عن یاهمر هقتسرنت (ع) ف.رشثت

 وز[ قب ها حب ييتسيتن (ع) یشت
 ۱ ندرت يزيچ

 ۱ سم قم ارت یر
 رو سبب روت اجییش سیکپ (بفر) یشت

 هنازیت رس دییسود ابسي اهر اب کو د هتنام شتشپ

 اه راخ و هن اشتیی ر دوخ ینک ش ن دصق يسل ی وچ

 هنیشن هصاق مادنا مذ و دپج ربت نوچ-

 ام یخس ندرک حرش کین عتفلاب ( ع) حیشت
 نذ وین ی ریب (ع), یمشت
 اتپ یششارفا رپ ۳ هیشت

 یی درک د وخ شو ره هرا شوق و ی دوین هعبش بهخم يوعد (ع)  حیشت

 مع ) یلت م
 9 (ِع) میشن

 7 نت هتتقا تکی

 قخا دنا کشد

 (ع) بییشت
 (ع) هییشت
 (ع) عییشت

 شتر رقاسم
 ندوین و ز مو شع حتفلاب ( ع) ييباصت

 یدش گثاع

 تن تسار ریدکیاب عتقلاب (ع) داصت

 اقب ندرک تلب حال اب

 سپ و «زانج سپ زا حتفل اب



 رشت تر
 ٍ ی جوش

 باذف 7و نایس 7 ينعي ( ف) هدنلب تشذ

 هورذش یزرش هناحيچب اذن ۲ (ع) هناختشن
 * ربضجخ هوش شیارس راد تشت هک دیاش * دیو

 ۶ تسا رشتا ح وچ وا هناحتتشت هکاریز

 غرم هیاجخ هک تا يز اب

 زا روت یخ رو تش درک
 1 رم ورزی ججب 2 رم

 7 هور اوه رد هیادنو و

 نافچیه و دننتز ین بایهسمنینش ياجيو د ون بیر اغ مشچ

 دو مالاپ
 9 یذاوخ (ع) ناوخت ید یار

 هنین ران

 ج2۲ بتف (ع) له تشت

 ام و سیرز ورز تشن

 نایسآينع ( بف) رتبس تشت

 هام ینعی ,(فا) میس .تشت

 لثم .( ف)  نییستشت
 ند روت يرباد (ع) مي

 وصب ند رک شف (ع) ریجشت

 رجشم هماج تسا اجی ز ]

 ۰ ابد

 ی ۰۰ و د

 ندنا وخ رهلدو ند رک ریلد عیجشت
 ماعط ندوناهرک هساف عتفلای (عر

 نت بش تخم :۱(یعر ۵ دشت
 یتفل سرد هدیچبب بل .(ع) ق دش
 یترُ زیچ ره عتفل اب (ِع) خب دشت

 ار فرحو ندرکر اوتسا عتفلای (ع) هدیهشز
 ندرت د هرززیف

 میحعشت

 ارد /ودو وهشيامت تانج يارپ (زع) ِ هد ۰

 ینشن يسک بسا سپو دون اسرتو کنج ندیشک

 کرم .(ع) فرشت
 امت

 نآزجویورن ن هیت ادرگوکجن -( ع) جیرشت
 اما دنا یدینانک وکهن .( ع») ایقعا جی رشت

 تشوگ يهبرف ندرگا دهبو
 نانار هطوقنم ييشيو جنفلاب (ع) بیرشت
 ندرت «دنکخ ارپو

 ی دیناهرکن راو كرزبحققلاب .(ع) فیرشت
 یتخر بق شم عرطب قفل (ع) . قی رشت
 رعنر | دعبز ور هس فیرشت مای او ن درک دی دق تش وگو

 0 یکیرش !ر يسک منفلاپ (ع) اکیرشذ

 نیلعف یتسج ک ارشو

 راکش دينادرک زاب عتفای (ع) میرشف
 یشناحکنش تخسو هنفاب تحارچ

 یکی یفیرخ دناهاموهعتفلای ( فر نیرشن
 یبرقت اب ی رکخيدو دنیوک لو الا نبرشت ناکرتار اک دا

 تسا يگرت اثخل یبآ لببق و رحخالا

 يزنبچ يالابو شسج ير او

 ی دش خاش حاشو «دنئارپ (ع) ثعشت

 ندرگهدنکا رب (ع) تیعشف

0 
 درک تعافش (ع) عیشت
 يسکرنا ی تفت شوحخ ل هو شسج اعَش (ع) يعشت

 نتفريذب و او يسک نداد تعاغش ( ع) حیفشت

 ۰ ۸ " ی رس

 ندش هتخاکتش (ع) فشن

 هکین و یتناکش تخسعتفلاب (ع) فیقشت
 خس ندروآ نوریپ

 شاتقا کشرد (م) ککشن

 ندوین يرادساپس (ع) رکشت

 نت هرببث مینو ندش تروصیوخ (ع)  لکشت

 روگن
 تشذل هک يکاشت لتم دو ملت خر



 و ینوسرم

 یافت تسار )ِع) يوصت

 ؟ر یبیگرپپم ندرک هایس (ع) ییوست

 سک ندرک تسد رد هراب ( ع) ریوست

 ندبنادرُگمکاحوکلاممتفلاب (ع) سیوست

 رب ز
 ندزنایز اتیو یتخیم۲ عتفلاب (ع) طیوست

 متش شخاهناهچب عتفلاپ (عر غیوست

 ندرکریخات ينعي (ع) افیوست

 یدنار کین عتفلاب (ع) کیوست

 تشذٌگ هک کوست لقم ( ع)۰ کیوست

 نتسار۲ موبهرسک و کی حتقفب ( ع) لیوست

 ایزب یساوخو

 سس رقم اوری مون رام(
 ار موتس ر درک اش ر و هنکی ده اوخ هچره ات لام ر د 1

 . . یدک ناشنوارچپ

 ندرکربا ریو ندرک تسار (ع) هیوست

 ی هینادرک باوخ يب عنفلاب (ع) یرست

 یادش ناس7 (ع) لرست
 هلثم (ع) لیرست
 نذر شقن ام هماج عتفلاب (ع) مست

 ندشکبسو ن دونا هر کبس عتفل اب (ع) ضببست

 تحرد هک لرزب هشیت مشل او حتفل اب ات شضت

 نارگ دورد رتشیب هننک هراب و هنفاگششب ادب

 یغرر هناپبیو هنراد

 هد (ع) هاش

 مهاب سود شرک عازن ( عر)

 ند وین ص رح عتفلاب ( ع) حاشت

 درک شاگنک یکذ مهاب  (ع) رداشت
 رد » زین ندرک یدکی يوسي (ع) لداشت

 برح

 هوخ کلیب و یدیدزدب لام (ع) م داشت
 ندرک تیضن

 قم ی +

 سس تشذت
 ندمآرب تسا یوژرک عتفلاب (ع) سضاشت
 م وق ناب بم مد ندانفا فالتخاو

 ندوین رعاشارووخ ( ع) وعاشت

 ندش رود ید زا عتفلاب "(ع) یعاشث
 ۳ شهر و

 ندرک لوخشم یزیچب !ردوخ (ع) لغاشت
 نوش هننام ید مه )ع) لکاشت

 ندرک ملک رثیدکیای عتنلاب (  ع) .یکاشت
 ندادمافشد ار رگیدیه (ع) من اشت

 ندرگ تروشم رگیدکیاب عتفلاب (ع) رواشت

 مشچ هشوگبواو مضیو عتفلاد (ع) سواشت

 ندیدرگ يک ۶ ۳ 3۵ دو یتسی ین

 هلاح نآ ۵

 شذر ری د مه اب (ع) عیاشت

 نفزز مد گنچ (ع) تبشت

 رولنیشو ند رک راگشآ و ندیچرب (ع) رج

 ندویناو مدریبو ی دهشکرب ماین زا

 هئار يسک ندوهن يزيچ دوخزا (ع) حبشت
 زا تدایزب و هیت ار ارد وخ و دش ابن نآ ار وا

 وز ۱ فو
 هتنام ي زیچباری زیچایاردوخ ( ع) همشت

 ندمک

 لایج تفص یتعب تل در ( ع) بیبشت
 قشقگ و اب فشعزا ار دوخ لاحو ندرک فقوشعم

 لعشه اک ار راوید عتفلاپ (ع ) عیبشت
 لیجپلا یم ندیلام هبپ ار گنچو ندرک

 ندرب مهرذ عتقلاب (ع) کیبشت

 ندیرب اینهزالد (ع) لیبشت
 ندرا هننام (ع) هبیبشذ

 نت برعمتشط فورعم (بر) تشذ

 باتف۲ ينعي (ف) شت"آ تشذ

 اوسر يب ( ف) ندانخا مابزا تشت



 لست ب۲

 ی دشریب 0 اچ مضبو ییتعتغب . (ع) , عیعست
 يز تشهرد اف ادووقو
 هات وک ينعي (ع) هعست

 نداد بیرف و درک ينادان (ع) هفعست

 کئرامرک یشخوسب کین عتفلای (ع) عیغست

 اریزیچ شت "۲ نادین ادرک هایس وار مد رم يور و

 یتقر رد کاخب (ع) قغیعست

 ندرب ورف ریزب عتفلاب (ع) لیفست

 یسک رب نتسج للذواطخ (ع) طقست
 میت ندرک تسار عتفلاب . (ع) ۰ فیقست
 ار یسک ندادبآ کین عتفلاب (ع) هیقست

 ندش هراچهبو فیففوراوخ ( ع) نکس

 ییکسم و ندرک مار" عتفلاب ( ع)

 ندیشوپ حالس ( ع) مات

 و ندش نآور هتسویپ عتفلاب (ع) لسلست
 ندش بآ يراچ

 هتشاه ربزین و ید بلاغيسکرب (ع) طلست
 ی

 یتفرگ شیب (ع) بلست

 ن دقت یب راویهی (ع) فلست

 مدرم نایمزآ ندم۲ نوری (ع) للست

 نداتسو ندروآ درک (ع) ملست

 ل دشوخ هیهشتلا عم ییتعنغب (ع) یلشت

 یادش نتهع شوخ و

 یسریار يسک یتنایگرب (ع) طیلست

 یتف اش عتفلای (ع)۰:عیلشت
 ماعط و نداتسرف شیپ حتفلاب (ع) فیلست
 نداد يا

 : تشک لساست لقم (ع) لیلتست
 و نداهن نه لو ندرپسب عتفلاب ع) میلست

 ندرک مالس

۱ ۳ 
 ندومرفو نهرگش وششمععنقلاب (ع) هیلست
 ندرکتسارو نافر ناس7 عتقلاب ( ع) جست
 « زمذ

 یسک يوسب یداهن شو (ع) عبست

 فتزاوخ حویطشیز اقب هکوجر اهچ  (ف) ویست
 هنا هنفآ هبح ود رادقم يبرع ردو

 هد رکهناش يومو ماخ مرچ عنفلاب (ع) هیسن

 دتم ان خث اپ ,ش دته ین اشیپز ارف رب

 رهث و ندرک بقر و ندو خیم (ع) رییس
 ۱ اد بآپ

 وخش و یتسب يزيچ یبر کارتفرب: (ع) طییست

 هدروآ يتيب رهر د لیث ایت هبفاکر اهچ هک يبجو رب یتفَگ
 هوش

 ندرک فررعم روپشم عنفلاب ( ع۱) عییست

 یکین و ي دیب

 . ندروخب یغورو ند رت هیرق ( ف ) یییست

 داد يمسک

 ندش ريغتم (ع) ننست
 ویتسب هر و ندینارذت لاس ( فر هنست

 نآ زجو با رشو نان یتف ای ریغت

 "هیشچ لیت و امتشپ بارش عنفلاب (ع)
 فرظ ندرگرب وربق ند رک دنلب و تشم رد تسایب 7

۳ ۱ 

 هتشپ رخو

 . یدوشکو یدین | هر دتلب عتفلاپ (ع) هیت

 را دقم هد دشم هلیپم بس و می (بف) ست

 کتناوخ جوست برع اروا هکناوج راپچ
 تحخورف و ثیرخ و یتقر رازامب (ع) فوست

 نآ هن هب کاوسم رسکل اب (ع) اک وست

 ن دبلام

 هر شم در (ِعر موست

 راز راک ثقورد ندرک ناشن اردوخ



 م

۰ 

 یدک هشراعم هاب نت.( ع) . ینماست
 یکرزبب

 يزيچب تشپ نونمضب و عتفلاب (ع) تناست

 شتناذْکا و

 فرظ ردهکبآ هیشو دعب (ع) کناست

 دن ايب يق اپ

 نتسجرب مهابواو مضیوحتفل اب (ف) رو است

 زیچود یدشزپ ارب عتفل اب .(ع) ی واست

 نتسناد سو ناس7 .(ع) لفهاست
 ند ز هعرف مه اب (ِع) مهاسن

 ندز مشی مهای (ع) ییاست
 ناو ریلی هکیاب مر

 نآ رج

 یتخاس ببس (ع) بمشت
 ناعدسو ندرکد ایا را دخ يکابج (ع) جیبسنا

 یتفُگ هللا

 ید رکد دع تغه 0 عیست

 رتش شخادنا هچب عتفلای (ع) غیبسث

 يادخ»هار ربابزیچ عتقلاب (ع) لیبست

 نتش اذُک یلاغت

 تسیرهشمانمضی و ندش هدیشوپ (ع) رضست
 دنیوگ زینرتشت روا هک

 شنل عجساب خس (ع) عیجست

 و يکشآ ی دش

 نتشاةکورف هد ربمتفلاب (ع) کفیجست

 یغاق یتشون کسپتو هلابق (ع) لیست

 ی دیچهبدم اجر دا ر يسک عنفل اب ) هیت

 ندرت زا (ع) بست
 ار يسک ندرکهاج (ع) رعست

 یسک ندین اد رگ جافتمحتفلاب (ع) ریست
 بارش و ماعط زا ار

 ندومزف راک دژم يب و ندرآ مار (ع) رگست
 ند,پش ک هنا )ِ) طعم

 میدف ۳۳۲
 ِت

 شفق اداعفا عم یتصتخی ۰( جا (یتصت ند رگ ههاشم يزيچ تروع نعسد
 نگ مح

 تشذُ هک رخست لثه ( ع) زر

 ین مو (ع)ر فیخست
 رک مث هو نهین درک

 شفک یتقوکو ندر را (ع) ييخس

 .قفاتش (ع) عرحت
 ندروخو نقیکم (ع) یرست
 کزيتکديدشنلاعم ییتعتفب  (ع) یرس

 ههضب تشوُگ یتخیم ۲ عتفل اب (ع) جیرس
 ما *

 ندرو 7 قدر وخ باب حتقل اب )ع) ۳

 نیس يهز دیار يسک جتفلاپ.( ع) بی رجت
 ن درگ

 تافوت و نهینادرک تسار (ع) هیدست

 نهبنا درک يتسار

 درک شش و ندرک هشوگ شش (ع) سی :

 1 و تا
 وگیاد " 3 واتس جرب زا

 اینا نر مه( کس ست

 نناود تسا

 ندرک نب (عر میطست

 ششزنوندزوآ لطاب ياهزيچ ( ع) ب

 ندوین فیلات و

 چ:دسکناار 6م مین قبول 7 (ع) حسن

 نارتش یگنشت تاحمو نز

 باتشوخاز ند کز او" عتفلاب (ع) باعست
 تر

 (ع) هعست

 نیتخهرفا شت7 و نداه حرن (ع) ریحست

 تش ذهک ست لثم



 وا مارو

 ندوک هنن ام حاقل اب" ( ع) نیکرت

 نا وخسو ن دیناهرک عتغل اپ )(ح 

 دید د هد ز ين اب َح وئثم لو اپ ) كف ۱( بل

 دوب هنشرپ

 یدبرخل ی (عر جلرت

 ما
 یشسیاو"هغی اطب
 ياپو تسدی هش دنق اش عنقل اب تر عمل رت

 ندوشارترس يوم عتغلاب (ِع) قبل

 ن دمی هماجردا ردوخ عزل لّمر ۳

 يزيچزا یقشاد ماعو کنن ( ع) ممرت

 یفخاوتيز )(ِع ( رجمرت

 نیورب ماعط ندرکمرنو برچ عتفل اب (ع) لیمرت

 نذ رک وب ياربار دوح ریک پسا يتشهورقو

 نهرگهلابنف ( ع) بنوت

 یدینادرگبویعمو هرسانو بلقرز ( ع) بینرتآ

 ۱ "درز

 ایت حنقل اب (ع) نینرت

 ندا

 تیپتو ن درب یسکب دی

 و (ع) 3

 د.هزع یداد ز اردومحتفلاب (ع) جیویت
 ناداد رشوش

 هلبحو یلمو ور ۵ نئسار مر ربورت

 مر درک
 (ع) فیورت

 ام پاتک در تس

 یتساز7 و درک شن عتغل اب

 دراز
 يرماک ردو ندرک باریس حفل اب ع) هی ورتن»

 ن ذومرف ندناوحخ رعشار يسلو ن درک هشی دنا
 نیک داند يسر اب عاز و ییتستفب ۵ ۳

 توتر د دجنعو

 نر ههز (ع) دهرت

 من
 وضع دن مرنون دش تشول مرن (عا) . له رت"
 راد نت اور حفقلاپ (نع) دیه زد

 نیت اووک

 ندیشوپ سیل ( عر) نیکرت

 بارش ندیشچ- (ع*)  .هننی رد

 نیر نزفاو تسبا هاببق مان حتفلای ( ع ۱ یبرت

 خرننهش نارفو

 شتر مشحو ندرکيل وخ دب (ع) عبرت

 نز ینسار ار دوخ ( ع) غیرت

 9 ار داور ریازافوحت )۰ نیرتن

 زیلو ءدش هداد"تنیز حتفلاب ( ع) نیرت

 هتسار۲

شخا فن ا يسک يوسب يوحخ مضلاب ( ع) ست
 ر دو 

 دشابدنامد ینعب يس راق

کی اب مقل اب (( زر فیاست
 نر يشمب رگی د

 مه ابو ندرک فالخرکخب دکی اب. ( ع) رچ است

 ندز زین

 كتپن یی (ع)" هاست
 ندیاسمب (ع) فحاست

 ضق اتش مهاب يار مضو حفل اب (ع) عراست

 هم اپ ,اچ ینفر ررگتب هیهرب اف مضب حتفل اب نا او

 عاپج يا رب تاناوهح ریاسو غرمو

 نداتفا فاقمضبو حتقلاب (ع) ات ااریز

 تورو یفاساو تیدیه (ع )اب یخ ارش
 ار دوخ فاح . مضب و حتفل اپ (ع) کا

 ی داپن ناسپو »

 نبسفو ندرکيتف7 رأی دیهان مع ز مک است
 ندوهن يزآ ةناربت و درک

 درگ حلص رگدیهاب ( ع) مل است
 تا اسآ حتفلاب (ع) مت سن

 اولش. ار ردوجخ يمم مضبو حتفلاپ . (ع) عماست

 ندرک



 نیت
 هتشذل هک تاهرت قم (عف) هتهرت
 هام يتعي (  ف۱ لماک هرت

 هبرث هک اریز .دیوبجنر دای ( تر هبرک ی رت

 ۰ درا هیم تس ود

 برعازفا های تسا هرت  (ف ) هرم هر

 هتناوبن یاق
 هفوآشودوشیمز ارد هتسا ءرت (ف) بس هرت
 تسا یپب.شک ربو د ماد خرس

 هلثم .( فا) هیم و رت
 هننوارط و هتسار"7 ( فر هنه رت

 هلتم ( فر ودنه

 دروخ هار دیدشنلا و مضلاب (ف ) دنهرت

 لط اب ممچ و

 فیس مات هد عمر بیهرت

 ن ههناسرت

 و. تداپع و ن

 و تیبت و نایم ندش ر ایسب (ع) ییهرت

 يسکرب ونت نایک دب

 ياي وروسکم ین اث و حونقم لراب (.ف ) هک رث

 تش موقرم هک هدم7 رت ينعي لوپجع

 روهشم تسا ور اد سکناب . ( ع) "قایرت
 رشز لیق و
 تشذت هک فایرت لآ برعم (ف) کای رت
 ندرکهدول 7وناپنب عتعلاب ( تف) بی رت

 وروسکم يناثو مویضم لواب (ع) تیرت

 تبرفو ریشنامم رد نان ندرک هزیر فورعم ياب

 زین هنیکش ۲ ارن 7و "7 لاقماو تفنوُل بو شو
 هتمان

 تشذن هک تبرت دثم (ع) هیرت

 ن دینک ن وردب نرخ نز و ( فر ن دیر

 موت رب ار سند ی ؟رتم خقفلاب (ع) .سلرت

 . هلی را زخ و ۳3 هومن هکینز (عر هکی رث

 ۳ تکدت
 ۳2 سم قس هخمی و يدش ۲ هوخو دشاب و ست

 رنید ین اغرمو

 رازراتشت هد يناقب ح وتقم لو اپ تو ژل

 لر و.دوب ياهناتسوب مد متشيپ هک تسا يغرم مان
 6 نم" ۲ رب و

 ۱ هلام ( فر 7

 د ایص ۳ ( فر خرت

 یناروت رزایم مان یسراپیارب ( بر وبا
 ندرت تراب بز ار ری دکی حتغلاپ (ع) روت

 ن دیدرگرب و
 ندوب راب مه اب و درک يه ریه )ِعر ف وات

 نضيشوکار مهب وهاهن لرب حتفلاب (ع) ,لوارت
 ندش نرزفا (ع) هیارت

 ندرک لیم عفناب .(ع) غیرت
 ندش «هنلارپ و ندشاهج 3 ) لیارت

 کت هدر ين اثب حوتفم ۵ و ای )۳ گتوت

 دنیوک ار ییشد

 ی هیجعم يازب (فر

 ندیبنج (ع) عرعرت

 منرت یبتیفب (ع) یغرت
 لخرظزا هطوقنم ازبو عتفلاب (ع) ۰ ةبق رت

 5 ا وک ری شفا عم یینعتخب )ِِع ( گیگ ت

 درک يا اب و نداد هق هصو نداد



 ور ۳1۸

 دنلق نیو (  فر رهن

 هنناوخ ه وعصارن7

 تسا يروناج ماذ موتفم نانو واب (ع) کف

 یفوصرقح هرهنل اروام رد و هنیوکز ین کرت رق | من" هک

 اقتم زار دو مد زارد هیپس کشجنک ما دفنمو هنم اف

1 ۰ 
 پرع هک و

 ر

 یاش دوحخو تشا فک ینعپبیرن ابو هذن اودخ هلوپم هنشنابزب

 زا تسا يه ورک مدغلاب و ينه7

 هنشاب یمرن فرشمر ۵ هک م السل ] هملع

 حون نب تقاب دالوا

 ٩ ۳ ۳۵ ۵و یزخنرت
 کرات سر اپ باکو یینعنقب (بف) كنرت

 هنیشن رفش ر )تا ِ نیبکترت

 هنیوک یم يب و هش اب هز یییّکنا هننام و

 ۳ 1 (ع) عترت

 هیب ياخان ما هک دشاب يقيط ( بف ) ناینرت

 هنناپپ

 ندرک ناوآ عتفلاب ( ع) 0

 يعون | ورعم يابو حوقفم لو اپ (عر هیل رث

 ياهشآ رد ارن7 دا رماذوربقف مدرم هک دش اب فت اق رآ

 ربا ميزبس عاونا و نذر وب دزبعپ نآ رج و د ۲

 ۱ هنمان

 گزرپ هدز یفاقب حوئفم هو اپ ( ف ) لاورث

 ۱ هشاب هاب

 ورس ینعیب نایبلس م لک زا ( فر هزاتورت

 دوشیم مقزبس

 يوو شرت وآوه ندش گانربا ( عر) ه ورت

 بضغ زا و, یادش ریقنم و

 دوخ ياجيا ندانف ا رود مقل اب ۳ رو رد

 تسوب ماامرخ هناذ یدانفا نوریب

 مدنک مرک مویسو مکب حنفب ( ف) کو رت

 تسیاهوبم مانارمضو حنقب ( ف )

 ۶+, مو

 راود

 واو يلاث مض و لوا عتغب ( ف) دنمورث

 دنخ و دنا و هقخربم "۲ مهمرسک و ل ,مجم

 هوابونواو وات حاقب . ( فر هنورت

 هلثام ( فر و دنورت

 +9 هورت
 مضب تسا دیوم, ۵

 دقیوت مان یدب يرد اب هنمجب و

 . ار عاثم داد ينآ ور ۷ می ورت

 ۵ رلش وخ و نداد تاج و 5 زا ی طاور

 ار روتس ندرو"۲ ز اپ, رياکف پا 7

 ۱ « اکتن ابش

 زبج نهیناهرفاو ر اهسب عنعلاپ 6عر دی ورت

 ندینادرک مایوا ۳

 ندیناسرت عتفلاب (ع) عیورت
 بارش ندیناد رک فاصعتفلاب ( ع) فیورت

 بن هه ندش کیر ات و نآ ریغو
 و اوه رد ره ندمآ رب حال اب 62 میورت

 نایسآ رد باتف ۲
 هشیدنا يماکردو ندرکبارپس ( ع.) هیورت

 امد زا شه ز ورو ناهناوخ یسلرب یسک یخسو ند رک

 هجدعل | يذ

 ( بف) هرت

 3 دشم مودو مضلاب ءرت يبرعر دو دروخ اوت نان ای
 مشح و هنبلار حنف وات رسکب هرت و لط اب ينعيب
 هنایمب ار دی دشنلا عم مغلاب _ (م ) تاهرت

 اب يزهس د هم موذ و منل اب

 ۱ زین شعب رف

 تر تابع :(ع) .بهرت
 يلعب يسراف " ای اب ییتعننغب (فر) کرپهرت

 0 روش  دنچو دنپوت ماه دتپب هک تسب | هزبس



 مر
 هنناد تسرداذو تشز و مدرمان تیاغب»

 هک گلف کرت لثم ( ف) دبرعمکرت

 یخ

 دو يا يوتم درب (۱تبقب) « دنکرتا

 تسا ی دبقرت ینعیب حونفم فاک

 ب اقذ"۲ ينعب 5 ) زوریهناکر ظ

 ها رفع( تب زا ٩
 و هدز يناّمب حوتقم لواپ ( ف ) نوکرت

 دشاب کا رتف لاود مویضم ييجع باک

 تا ریمو لامودق هنایم نز عتفلاب (ع) هکرت

 زادعب ید ناغرمو خرم رتش هضیب و یبنه7 دوخو
 و تسا يصخش مان مضلایو نازا.هچب ندم۲ ری

 هدرم لامو « هنام زاب ي زيچ ] , رسکو ات عتغی

۶ 
 و مفلاب ( فر ييكرت"

 راد ماخ تسیروناج مانو يكرت پساو

 وی زیچ ید ي زیچ ندناشن ( ع) بیک ق

 زین ام ی هننک لص و رگید يزيچاب هک يزيچ ۳0

 مناخ مد یبلن وچ دنیوگ بیکرت

 نانع ينعي" (ف) نیکرت
 دننامهک ماخب نآ مرن نزوب عثفلاب ( ع) م رم

 لثم "۲ و دش ب کی درن یبم ز رب رقشیب یکیل دوب ریا

 دنن ادرک کیر ات اوه هک تسا دود

 زرد لیتو تسیوراد مان ( فر یهامرت

 هام ریت هب بوسنم تسی رجفت دو

 تسیرهش مان.موبهو مکی رسلب (ع) هموت
 هناوخ زین هپجعم )خب ا,وا و تاداس یکسم

 يرصم یلقاب ينعي سنقق نزوب. (ع) سمرت
 بن شم و هرم لک دهد دو

 دنناوخ زین

 رثنا ناز هکيورادعتفلاب (فر) ریشنمرتآ
 هنزاس صلاح

 ۳۷ (نرت

 ن ذیبقج ينعي (ع) یعمرت
 باتف]يتعي ( بف ) ناکرپمرت

 رد هل دش اب دین هراپود عتفلاب (ع) همرت
 تسا هم رنآ عبعص و دن ز و هب س ز میز

 ندرت رتبنلاعرهج ۱۱۱  یمرت
 شيز اقب هک تسیاه مث عتغل اپ (فذ 5 ربجم ز 1

 دتمان قلا

 یشسیرن میادعتفلاب (ع) کیسرت
 درک هدول ۲ نوعحتفلاب (ع) لیمرت

 ندوب میاد و ند اقسیا حتفل اب (ع) میس رب
 بوسنم تسا يلگ مان یتعتفب ( ف) "نرث
 هنبوک نرتسن ارن۲ و نآ ههاش و نابوخ خر ی

 ناب ابی تشد اْلتهرف يضعب ردو ییرسن شیزاقب و

 تشیاموخرم
 يا دص هدز یناقب حوقغم لو اب ( ف) سانرت

 نایک هلچ یتخادنا ریت منه هک دنیوآ ار
 هی رپ ۱

 نهاون ار :یوگس وات ستون بند ان رو
 هنز اس هیپ زا هک تسی دیس

 نان ءدز یناثب موتفم لواب (ف) هنانرت

 هنناوخ مادی يزاقب ارن"۲ و دنیوکت ار شروخ

 نسج یک وپس و اطخ+ )عر تنرت

 ور تخس و ن هناشن مهارف

 هیانک ( فر) تشر.ب يارسر یجتنرت
 تس) مالسلا و ۶ اولصل | هیاع هانپ تل اسر

 و ندش هتف رک یتیفب ( ف) یدیجنرت
 ن"آ زج و تسوب یهش لشخ و تشک بش رد

 راک هک يدنب و يوضع ره ( فر) ه دیجنرت
 هدم۲ ه دهشک یتعیبو درک دناوقن

 درک لیم فرطن۲ و ف طنیاب ( ع) من رت

 نآآ هغ و تیمم



۰ 

 ترت حا

 هلثم ( بر ی دنفرذ

 ندین ادرف ه دوس )ِع) هخ رث

 لارزیزمو تجاوجو حتفل اب, ( بف) . ,دیف رتت

 هینا درک

 زدم دستای ب شیفررت
 درک يفهچ یاس و

 یخس یدنار کین حتقل اب (ع) عینرت

 یخی ر تین عتقل ایا« (ع) فیف رت
 تفودنوخ و یدینادرک ناس۲ .(ع) هی رت

 ندینادر

 يواوم دننازبم شودزاهيش (ع) هنیفرت
 هنیف رت هیفل هن مد روخ ناج هیفل م* دیوُک

 یشفاه مشچ. (ع) بقرت

 ندرکبسک (ع) مترت

 نوش هکنت )ِع) فترت

 و فازگ و هلبح و رکم حتقلاب (ع) هنق رث

 هد وپبی و هز ره و ل اعم
 نا وختسا فاک مضو عتقل اب (ع) «وق رث

 يق ارت ندرگر هخ دنا هنغک يضعب و شودو ندر نایم

 حیج

 ن هشرب الاپب ( ع) يفرت

 29۲  ع) حیترت

 !رهوتردام یذیناپجرب عتفلاب (ع) صیق رت

 ار يسک یر دین اصقرو
 هی عبترت

 ندرکوکینو ند رک دنب و ندرککذت )ع) بت ۳

 ار یخس

 ندرکربو ن دین درکگرزب عتقلاب ( ع) لبت رت

 ءاچ

 ششون طحو ندیشکطخ عتفلاب (ع) میقرت

 یون مهب گی هزن و ندرک مقر عتفلاب ( ع) نیترت

 نداد شیارآ و ندرت بارعاو هطقن و بانک ي اهرطس

 ع دش د دین ا درگ دنلب و

 کرت
 عضوم درک هایسو انصب نذّرک باضعو ار باتک

 ره اظ ات هتشونباسح رب یدهشک وار باسحرتف درز
 ه دمآ باسح زد هتشون نآ هک دوش

 ندربالابربو ن هبنا درگ هنلب عتغلاب ( ع) هی روت

 هذلک تروصو ينهآ هال عتفلاب ( ف)  کرت
 تل ززتا ی عیج ,يمد۲.زا فورعم هغیاط مقلاب و

 نا ,۵ه تسا يا ولح یینعتقب کرت يسر اف دو تسا

 ندم7 ز اب ينعيب و دننک هببعت اهرظع و ن ایر مت

 جوش نایادّلو فیرعم مفلاب ( بف ) ناکرت
 مضلابو دراطع ينعي ( با خرچ ناکرت

 هعبس کا وک
 زا ياهراهس ينعي دننکم وک جرچ ناکرت

 دون برغر دو هننث لاقتنا جرب هب و جرپ

 یجرف سنج ا يشربالاب مضلاب (ف) یناکرت
 هننن وپ کرت نانز هک

 درو ۲ تخات مویضم لواب (ف ) زانکرت

 3 تراغو جا ر ات لیبس رب هاگانو ربخیب د وب
 هناکمت تعنات فاکاب و مفل اپ گز انکرت

 یفحات

 ارت هچ ماح مينمضلاب ( ف) . شوجکر ت
 رهم تشوگر ه دنیوگنیمو دن را خَل ماح مین تشو

 هشاب يين توق |

 بانق7يتعي ( بف ) نیچ کرت

 هلثم ير اصحكرت

 ندرک.یب"اذنن۲ ینعپب ندرک

 غدربهگیناحت ماتم .,( بف) زوج شکر ق
 دنی ایتیم شکرت تروصب از وج

 باتف7 لبق خبرم (ف) کلن کرت
 ندم7 درکو یتمشن مهرب )ِع) مکر ت

 ار, ناکرت تسا يلصا مضب (بر نایکرت



 ات: مدشب : (ف) کشرفق

 ارت
 ورف و بوم ندررک دعج عتفلاب .( ع) . لیست

 ۱ ی

 ۱ تر ی

 ۳۳۹ مکیحتقب (ع) شرت
 فو رعم * زم مان نیتیغب و ن دش کیس و نجات

 هکرس هزم هکن اچ

 نارابن هیراب مسکلاب ( عز ش اشرت

 فقاس مضلاب (ع) هواشرت

 يعي یزاج ول ب۲ نهیوارق» (ع) تو
 بارش ی دیکچ و نآ ریغو مشچ بآ ندیکچ
 اه رت لک اب ب7 ندیکچ رب ( ف) ششرت

 يزيچ یب نت تم

 یر
 زبس تسی "هدن رپ ۰ ۰. ِ ۰
 یز انپ هک فو رعم ه وبم مغل اب 0 دز

 دی وحک ضاپح

 یهو تر مو وال ساب (ِعر حبس رت

 هامب یتشاد مشچ 1 دص رت

 .دش هتفوک (ع) صم رت

 .ن دش هدول ۲ نوح )ِع) لصرت

 ندروآ :راوتسا کین عتفلاب (ع) صیصرت

 هش باقن ردکین وار تراپع

 دش اب | دیب مشچ

 نا پبتسوها و تیر دناشت ختفلای (ع) حیص رق

 هک زیجی

 ,دمومب زمن و يب تکین جفل ای :عل کیص

 ۳ ندرک اب ر د تشحخ ۵ داهن فو یشسوپی تخم ر 1 ناو

 دونفتح در وطقم فل !اپ رب "ِك ار )ِ ع) ون

 سل 6 ِ یو : ندرح

 بط ر و ن جین لرد -د

 ب) : قصار ۱ نیشجت |
۷ 7 7 

 ود ره هچذ انچ نز

 س| ۵

 یشو ر «زیجب او یوم فا (ع) لهطرت
 در

۳ 
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 ی اهشرب و هزوک و ضوح یبتحتفب ۲ (ع) عرب
 ۸ . يزيچ يوسب شتاتش و فر زرد ضرح

 زا هک ي دنب وي وغع ییتاعنقب (یع ن هدهگوت
 درک نآ وتن تک رح شه رد

 یدک ندیلاب.ع) عرعوت
 تسايتسر مان.( ع) رشعرت

 وازغ مو ناب دون هب ابو دور مضلاب اب ع
 مد رم ندروخ ب۲ اب اچ و > اه بول

 رصم ماشب تسا يپي هو ضوح زا

 « دنب ۲ رد حتفلاپ (عا) نیک رب

 کت هارو ات تنی (ص) هز اغرت
 * ییوق يول وم ذنک ایکح يشكرسو هبلغ يورز

 هزاغرت سفن.مغرب راق اقشم اج

 هنر اه بش ر ۵هک يسابمضلاب ( ف ) اتکداغرت
 حب امن سر ثسد دز دات

 ندرک شوک رد را وفت وک (ع) ثع رث

 تخت هک ه هعرت لقم (ع) « درت

 نا یعون یبغ مسک وات عتفب ( فر شخرت
 فلک 4 ول ]در

 نصاد تبغر عتفلاب (ع)  بیغ رث
 زا هک تسا يتنرت زا ,يعون ح هتفلاب (ع) فرت

 هنی وز ین رهنپو دن راد د رک لشخو ه دیناشوج غود

 شیاس7 و تیعنزا يگز ات
 تش فر تشیپ هک ایجرت دثم (ف) .نافرت

 طیاین بوعار د وخ هک يسک ينعي ( ع) شو رفرت

 اف 2 ابرقب يطاورش ه

 يها ریو درک يز اب و ندرک يمرن ( ع) ذرت
 ید دوی ینپ اشضبوز محوو ندرک

 عیب ههز او وام اب (بف)  دنفرت
 هدوهیو قوم دورد و رنق



 وین ۳۳

 نتفگ ایحرم :(.عرل ِش بیحرفر

 ام يسک ندومرق جوک ع) لیحرت

 ينه اه غان هدز ید اب و وقفم لو ار 1۹ شا ۹

 هر
 - هم" ۲ مثرت ینیب تنه رف يمععب ر د ,تسا

 ارول-هکنا فورعم یثغل متفپ "(بفا) "نر اهر

 یعودو هننکن ه ننا وم يهاملب یذر اد فاعم فبلاکت

 نایزبد اکرتزآ ي یصوقو هنر وجخ مااعطو نات ی هگهزیسرا

 نآ برعم ناتنوط و دنیوک ار بفب مو سی او اس ارش
 ۱ ..يبار افرضنوجا بقلو.,

 (ن هر ودو نهم اج ياربار د ون
 لنت ای تنف و ندرک ین اش نر

 ياجنو هدز ينافب حوفغم لواب (؟ک) ۰" نوخرت

 فوخلوا دراد ينعم راپچ لوح مهیااوو ۵ ریتم
 ماف موس دوب عقب مود دتیوگا و ش اب وا و ک اب يب و

 هرقرف اعاير اتپ هنیوگزبن ارللک رند یک تاج و »
 1 تسیادزدس م ان مواعچ:هنن اور
 9 رد اد يروتشد 6 ع  صیخرت

 ؟فزتفساو ینخآ ها و و دین دور ۷ 9 رث

 يرضحام ماعظیعون دز ي ذی فاقم 0 ی مزیت

 , رس نام ر تج دارم ان ریقف مدرم هدناپ
 ینست درس باو 

 ۱ ۱, يزبج نهیناوزک (غ) ۵ اد رت

 قرار + خقتاب» ,( بر لا درد

 هنگ موم اب

 هد ولو مان دیو اکنهامک ۶ ؛نسا درف

 غزاک بو فلاش مال

 يراحته اذن و ی ص (ف) ی

 دی درکویراکب ین دزک هشر ی عن" تب

 يگرنان تا ها ندیزوو شن ز او و

 ناو م جن (مرگ کدر ۸نتوب مه )یک ر#

 هر . زهب بجا يازب

 ۳ لابی تست د ی در

 ۱ نداتفا هنلب ء !جز ز او ی هش کاله

 ۱ تننگوکدادرن لقم (ع) .,دی رت

 0 درک اومب دوخ سپ ( عرب بر

 هزیچ بلط می ] ر :يسک حتلای, (عم) ۰ 0
 .نفشاد

 تست دشض تسا جنب /)ف  رول

 طح هاابق ه دزرس یزو |[ تر سد

 تل کادر لغیب (ع) نانزرت
 بآ ای ریش تخیم7 حنفلاب .(ع) فیزرت
 هک يدو یتسب اهر اوتپ نقل اب ( تیم 4 میزرت

 » یتسب مهمب | ماماج تسا تافل

 ندین اد رگ هدیمر۲ عتفلاب (ع) ۱ نیز رف
 عنفب سرت سراف رد ورپسمضلاب (ع) سرت
 هنناوخ فوحخ شدز انب هک تخس نفمز مود مضو مگی

 هک تسروپ ,شت ۲ هدفی اط عتفلاپ (ب ) دید رق

 ددذن او ینآرصن شبز اتیادنامالسلا هلبع يسمع یبد رد

 )لس بپ و لماکب در هاسرق یاکل اس حالطص"مدو

 « اوخ عهطلاب هآر دن تا دوج وم حمیج *مجون هک دفیوگار

 بحاص مد یم اس رت لی و تارا و *هداراپ

 2 او هکنس مت زینو, ههتیوک ار دی رفنو دی جت

 دنا ون به ار يز افب هک ير اصن

 ننه ينا يصنربسپ ي در (ف) هچب اس رت

 9۳۳ مع سعی دو دا تشرپ

 بف ورعم ( بر ناسرت

 يگفتسه ابو درکقنا يالاسر ( ع).. لس رت
 ید 37

 ی

 يه۵7 ندش

 یتسیرگن يزهچ يناشنپ (ع)
 مننچ هایت و یادش هامت نقل اپ



۱ 

 . تشذگ هک هربرتلثم (ع) کبرت

 من سرا ابزات من ۱ (اش) کی رث
 ی واومنآ برعم کبرط هنناوخ تمرت رد تب هک ۶ ایس

 ۲0 هج هرز

 * متسدی رب یبرجفت نارک مدرک شرفور کب رتوچ

 تخس یبمز اب مغب وات عثغب ( ع) ییرت

 قیوراپ 8 اجدحوم ياب مضو حتفب .(ع) و بوق
 تفص

 زآ موهشم تسا يپبد و کاخ مضل اب حق هب رت

 ناسارخ

 تشذگهک کبرتلثم . (ف) هب رف

 ندرورب یمتعتقب (ع) یبرذ

 يبط مان موبس رسکو مکی عتفب (ع) نایبرت
 ۱ تن

 تچاجز ! یتجاز رب عقاب 7 (ع) تایم
 ند رلادج و

 تسسونداتسیااجکیب عتفل اي ( ع) خجب رب
 ندنلفا شیب رد رسو ندشراوخو ن هش

 یتحخاسولیم تفلاب .(ع) ۰ سیب رت
 ناوختساودن,ورپ و شروربحتفل ای (ع) هیب رث

 جاراتو تخانختفلایود دعماچمضلاء (ع) ترف
 دش اب یب نو یی

 یانعتفب (ع) فانرت
 يدبس موبس رسکرمکی عتفب (ع) نابترت
 تسايفقبط زین و دنف اب هیب ز ۳3

 يرداچ یترسکی ( فر فشجترت

 يروناجهدز ین اقب حوتقم لواب ( عر ۹
 دیو يقوصرتخد رپالار و ام ر ۵ ارن# هک تخا

 دنمانار لیکمویضم يات و درهای (ع) کترت
 دتناوخ زین ار اوغشت"۲ غ رمارنآ۲ و

 وزیچ ره هجرد درک تسار (ع) بیترت
 وآ هبترم رد زیچره شاخ

 ۳۳ سرت
 ی دناوخ دنپ و دیمرتآو راوبه (ع) لیترت
 نداد بوخ فلات و مظنار یعسو

 برطنیاباز دوخونهش نوزفا (ع) هجرت
 دا د لیم (؟فرطن ۲ ۱ و

 وز ورا ندمآریو یتفر هدامب (ع) لجرت
 یدش ورف هاچپ

 ریه ينعم هک يتفل مضب و عتقلاب .(ع) نابجرت
 « یننک نایب يسرافر دو دنیوگ رگید نایب و هشاپ
 زی د يصقش و هنیوگ یبرع يسک هکن انچ ين اب زب ين ابز

 هنیوگ زین نافزرت دنن ایپف يسر اق
 لقب (ع) هیجرت
 یتشاد دیما هیدشنلاعم یبتعتغب  (ع) یجرت

 ,نتشاد ءوکشو یتشاد کر زب :عر)

 وئساب ما ویذو ی درک انب وپج مدام ر ۵ نه رل ين اپرقو

 بیجرد

 دتفین ات رابرپ تخ مد روز ند امت

 هزاوآعتفلاب (ع) عیجرت
 يوتس ندینا درک ابو یتفت نوعجام دیلا اناو هلل اناو
 ندینادرگ ز اب اعداد و اماهتسد

 يوم یتشاذل درف. ( ع) .لیجرت
 ندوک اسانس یینعتفلاب (ع) میجرت
 دیما۱  يسکو نتشاد هیما حتفلاب (ع) هیجرت

 دینا هر فلخ

 ند رک ما و

 وحش کان هو دنا یبتعتفب )(ِع ( ۳ رد

 ندرک وگو شف عتقلاپ (ع) لاحرت
 تسیا هزبسزین زی, نوععتفلای (ع)  ناحرث
 دنروخ ناناب هک هنی دوب و هرت لثم

 محرت

 ۳ يششاهربراب (ع) لحرت

 دو یویچ وب کا کل بع)

 ندرک رغسو

 یضینانخب و ن درکتیح ر تکینعتقلاب (ِع) رپ

 اهش نابرپمو

 ندشهرآ دیدشتلا عم یبتعتنب .(ع) يحرت



 ار )۶
 ن۵شدوکشخر ۳ کی ۰ زاحلغلاپ 0 ع ( یفارت

 ششوک رکب دیه ابو نفقادرد (عز ت

 تأنج + راف اد وین

 0 (ع) یغارت
 ۱ : سوز هی

 رها ما (ع) عنارت

 م اح شیپ ری زمج

 دسر
 تس ه وق مت

 ناسا یا وری يتفناپ (تفا) کارت

 تسناوصا يامان سکب و

 سینا ]روا هو و اد مان 0 خار ناکارت

 ۱ هننا رخ

 ییقن می (ع) بک ارت
 سل مفاد تا 6 عز-ضک
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 یدز یبامپ (جومو ینستن مش رب ۷ منکارت

 0 : زا م7دو

 ناب امبو تش د ینعپپ

 ناادسافو ناکندول ۲ عنفپ (؟ف) زن ش

 فرق وم ف اقبو ییتصنغب ( ف) یکتا ۷

 ار اهر گش و اخر آ هزینخ

 نازک

 یا هک هش دننام هی" ردب

 يقعب ب7 ی دیوا رت ثفلاپ ( تت ه وارت

 ی او تا ی ن

 را ت مقفژس ۳۳

 یدرک دلها اهمضوات عتفی (ف) نهارت
 نو | حفغب )ع) یهارث

 یلديهآرت * هاش یا ویاپ ناب نافسوب ورپ * هیوگ

 ۹ * هاش ناتسبز مه

 -ز

 جی ملوس مپ زوحتساجتیابت روز بیارت
 تسا همی رت

 الو »نر ؛تشذل هک هوازفالظمن*(ع), ,تیارت

 " هوب نادیوارت يتهوم" (تف) ندینارت

 شیور قو یاهشعد ول۲ ذک اع خنفل اب )ِع) اب رت

 نیاید ند وی اسبهرسکل اب سفر یا

 0 تسود رسکلابو عتفل اب خر ی

 و ۳ ۱ دی 0

 ۵بب اش هک یقبط عیتغل اب ی ست

 هشاب یابی رت ینعیبو دنقاپ

 ( بفرد نبوت
 هل را مر تل رث
 ناسارخزا يرهش و يداو مانو کاخینعُبب و ر وکمضل اب و

 لپسع ور اه مانو هوا نش ابو تشلنآومو

 یداقسیا زابو درک کئرذ (ع) ثمب رت

 ور هاب ه دز 9 و 1

 تر تست قلا لر هزینارد هی هشنپ ع) رب رث

 تنش ذ هکل دون لقب

 یاعرم رب"

 ۳ ۶ ده ما ( فرا زبرت

نعیب ؛اتمضب و كنر ه ابو راهخ يفعيب می
 هننفک برت ی

 انو هدز يناقب حولنقم لو اب (ف) هنسب رت

 هش اب حق سو يفتخم ياه و ح وتقم و ۵ رش نبسو

 هللعو ار يريچ نششآ ۵ مچ ) ع / ۱ هبرت

 مه یدوک فقوت يفعيب ر ينا ز ور هارب یتشا دکن
 کنم

 فندوبيلااج يابردو تسشن عیرم (ع) عبرت



 زین يتدايزن ياهب بقورعم .ختفب (  فا« و
 رت يلوا-و رثب هکن انچ دتنک  د ایعتسا

 یناپسی, مضلاب و هنیشن اهغ اب یدک لو ننردغرم منو
 7 را دی هفت عذغب و هنر, کاتر زا هداناپ نارایعمهک

 ناب ریو یوشع هی ربو نومنا هج

 هناخ ماوید و هنلپ راوید عندلاب ..(هف) ارت

 یضرهدمآزیندنن امدعلتو رب اصحر ارس ماکو یاهاشدای "

 * ین دیبن وخو چیه ر ین اوج هتممب ز هیون 9

 * یمرع زا ده ۳ هتسیارت هام هشنمپش

 یبز رو کاخ دیلاو ياباب (عر ابرتاپ ارت

 بارش, پآ ن همچو هک ت حیغل اب (ع) بارت

 مادمن بآ شویحخ ون دیوت یولوم نت دننامو نخور و

 پارت يزدرپ بق اکنت اسم ی تام 9

 کهن کوئا

 رکب دپهرب زیتساب مضر ینفلاب (هغ) وب ارت

 ی هزا يمرقر هش ه هبرب زین و ن درک

 ررسکم دجبا يايو هلپم يارب (ع) حب ارت

 ین حراقسینعیم

 يلتسفآو یمرن هب دل ابیبآ دمکچ (بن) ندیبارت

 هاب هیغذ ینعیب و ] ایجبح اصو تروص شنوحخ ناوجو

 نولکاثو يلاعت هلوق ثاریم م ی (عر تارت

 اپ الکا ثارتال

 ينشک اب مهاپمهج مضیو عتفلای ( ع) عجارت

 نم سیآوو

 تسا نایجرت مهج رساو ان عتفب ( ع) مج ارت
 یتخا دنا کش ارت دکی ابو

 حقی( عر محارت

 .ندهل

 ن دیک روهد یدرکزبصقت منفلاپ (ع) یخ 7
 دون یله اکو

  حر رکثب هکی اب احمضی ات

۵ 

 ۳۷ ارث

 ندرکدرزک:دکیزا عتغلاب (ع)۰ هارت

 هاب دم ارديبزا حالات
 ن دش هیرفو تشول ربعتفل اب ( فر ) ارق

 ی ه ارت

 وا داد ينعم دس حوقفم ل و اب ( بدر نارت

 مان ویس رونص تحخرد مود هشاب ماحخ نایسیر هر

 تنبز و ملع "دماج یسکلاب و ناتسکرت زا تسب رپث

 مالیوصح ار شن او اف
 ندیچیب و ند اتقا ۱ تر ندش وزارت

 لّنج زا یتخب رک و

 وزرت نآ مضر شو ینیهآ وزارت

 هاب ینیه 7 وآ تسد هک

 « زین (ف) ناجنس هاوبيوزارت

 ۱ و

 نارزیم جرب . ( ف ) جرچ یوزارل

 تی (ف)  نتشاد هیشچی وز ارت
 هذپ کی يق دابز

 جرجیوز ارت ثم ( فر کلنيوز ارت

 ءهک پال رطصا .(ف) مجنا ي وز ارت

 نازمم جرب و دننک مولعم هر انس نا هی

 (ع). ,سارت
 تیب# و تحس یمز

 ب مکتب دکیاب ,( ع)  ,لسارت
 هناوخ ار اکش۲ عدفل اپ

 نت رو استار هب یشن و حذقل اب

 اید

 ماکشنه هک ي هیار عتفلاب /تد شارت

 هتشاپ هدرک ادج و هدیشارت يزمچ یتسار"۲ .

 تشذُل هک نارت لقب (بفر هشارت

 ی دیشارخ و فورعم ( ف) ن دیشارت
 ندرک مو نتشاکن و یتخیلنا و

 ندیپسج کم دکیپ داص هی هشتب (ِعر صارت

 فصرد مدرم

 (ع) سصیمارت



 تاذق رس

 مزاکب تی ار نکا فر دیل دق
 لنلع ضقر مد و ششاذگ و رف ياجب يزمچو یتشاد

 فشعر]

 ندش کاله (تف) رس دن

 هلثم ( ع) ریمدت

 کاخ رد یدرک ناهنب عتفلاب (ع) سیم هت
 مشچ زا کفا یتفر تخس عتقلا« (ع) عیم دن

 ۳ يزيچ درک ابن د عتفل اب ( ع) بن دن

 ندش یبکرچ )ِع) سد دن

 تشزیو ندرک,مآرچ عتفلاب (ع) سیب دن

 ۱ ندرل هدول ۲ يزيچ

 هب میادو نتفررد رود عتغلاب (ع) ین دت
 بورغب باغذ ۲ ی هش تبیدرنو نتسیرن يزبچ

 یبزا ام نویز ياه راک حتفلاب ( فر هین دق

 ندش فیعضو نثق

 داف جونم رک مود مو 3 فی (ف )وپدت
 دن اب اه مایح,د رنشیپ

 ندینا درکدرک ( ع) رب ودت

 ند رکفیلات و حیج (ع) ییودت
 دیو يرازن «دننت یتعیب یمتسفب ( ف) وه دت
 رات نوچ # و رب یفک هتشذ وث لاکتس هب ساوسو **

 ندددرگمذربخا لاهضو حتفب ( ف) و ده دت

 شور ندولام و ندش برچ (ع) نه دت
 ار دوخ

 ندرکبرچ (ع) یینهدت

 ند رکراوقسا عتنقلاپ (ع) کبیهدن

 ندرک برچ نغورب عتفلاب (ع) یپهدت

 ندشرادیید (ع) ییهت

 .ناهنپ ثن اید ایار يسک عتفلاه (ع) نییدت
 ششاد

 ندیبنجينعب (ع) بدذپذت

ٍِ 

۰ - 
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 ؛شچویو یتخسبمکش ی نشه د اشک ِع) رج

 هنن اب هتخبر نوح هکناذچ مکش

 هلثم" ( 2 ) رخ ذت

 شفرگ يزمج يوللك هطوقنم لا ذب (ع) عردت
 ند وب : دنش د تراشا تس دی و

۰ 
۰ 

 .نادتشکناوشت ۲ ( ف ) جین رز و ردت
 هدنکارپ ینعیب للعفت بایزا ( عر) ع دع دت

 ی

 تشذآ هک فیقدت نم (ع) فیق ذت
 ندشرب ون درعآ دایو ندرت د ای ۱ رک دت

 0 يزپچزا کش

 های و یداددنپو هنب عتفلاب ( عر یرکدت

 ندر» آ

 هلثم (ع) ربک دن
 نف گزیت و ندیربولکن عتفل اب (ع) هیک فت
 حش لاس تفه و لاس شش و شت"۲

 هشاب هتخیر7۲ يزيچ نهیبنج (ع) ل دخل هفت

 ندرليرازو ينتورف و ندشمار ( ع) لل دقت

 ندرزمت هطوقنم لا ذیو حنغل اب (ع) فیل ذن

 يزپچره ر انکو تفرظ

 هار یدک تسار و ندرگ مار (ع) لیل ذت
 ۱ شخادک ,رفز

 دوحخ ندرک تمالم هط وقنملاخب ( ع) رب ِک

 ۱ ۶ دین ام رقو * ۵ش توق یکی ار

 : یضک ي هب ينعي ندیف وین عنفل اب (عر) میم فتا
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 0 بسا

 نادر

 «ماپتسا حارصرد ندبشج (ع) اف وذن

 یرکهزودن"۲رز عتفلاب (ع) به ذتا

 هلثم (ع) بیه لذت

 ندولر اتسد هلابند (ع) بیت

 ندینادرت يزيچیمادار يزمچ (ع) لیئ ذت



 بدت
 تیز
 يسک فح ی درکمو نفت اهر ایبب (غ) نوت

 نهیناسرت (ع) یی وخن ۱

 ندینادرک يزيچ کلامعتفلاب  (ع) لبوخحت

 ندرل بوسنم تذ امغب ار یسک (عر) و

 هرکرابتخا (ع) ریطت

 ۱ (ع]) عزت

 یتشوت
 ندش هلان ربو یتسب ۵ ابع -( علی

 کین ار و

 ار يسل یشتخا هن لابع رد نار اب يارب نابیس7

 ار يزيچ ,و ی دش میقم حتغل اب )(ِع ۱( .۳نصت

 و دوک هیلش نو

 ندز هی (ع) مييکت

 ندشرذ می (ع). لا
 نگناوخت سر »مه اپ متغلاپ (رصر سراادتت

 دیس وی بو شف د ( ع) ال

 شیپ و نادناوخا ررکنب هکی (ِعر عادت

 دن اخ يءاه ر اوب د ره اتفاو ید

 لتجا ر رگی د مه میم مضب (ع) هل

 یتخیلنا رپ

 دیدون رکید مه عتفلاب (ع) یو
 ۰ ی

 برحرد نهم7 كننب (ع) کوادتت
 ار يزيچ یتقرک گی دکیزا )ِع) لوادتت

 تب ولی.

 نذرک نامرد ار دوخ عتقلاب (ِع) یوادن

 يزيچ ضرقب رگیدبب عنقلاب (ع) ییادت
 ننحخورقا

 ندرک يراک هيدناب ( ع) رب دا

 ثیقاعرد درک هشي دنا جتفلاپ (عر)  ریبدت
 زا شپ ندرک دار «دنب و یدیشی دنا حالص و راک

 ۳ ٩ لودت

 ن۵ رک تپاور یسک ۱

 یتقر رد ک دنا کدناب ,( ع) لخت

 ۱ ندرک هود (ع) سیخدت

 مابت يلاناوتو توقهیلا و قلاب (ع) ار دن

 ن ی وپ رد شوج اب و هرز (ء] 9

 تسیهوک "هدنب ریش راقر شوخ و تو ماف رس
 ارد لمق و هنم ان راوخ شت"۲ا ین" ۹9

 شتآ و باتف۲ .( فر رپیسیرزورهدت

 ( بف) .ي ردت
 ِ ساید

 ار زاب و یدومز7۲ عتفلای (  بف) ببرد

 ۳ یع وم"۲ ییبصج

 يتش اد يراح رب کدنا کهن | )ِع جبر هیت

 ۱ يلتسف اب ندرونردو

 نتفَ سرد عنفل اب (ع) سیر 2

 تشذگ هک عر هت لقم (ِعر عیردن

 درک عن دید مهزا اف مضب وعقفلاب (ع)  عفدت
 تکی س هب یشزل | عبم یجنعغقب یار ی هن

 دم ۲

 تشک دوز, عتفل اب (ع) کیت دن

 کین و ندرک دکیراب .يتفاب (ع) فیت دت
 ندرک سوکین و نتفگ

 یر

 یرگزات,(ف) للهن

 نآذج و تخم هب یتخیو آر د (عیف)  نرل دن

 ندش کی دامن و

 یب عام بیع درگ ی اهنپ عر سیل دن

 را دیرخ

 نذر تسامو ن دبنادرف مرف ( ع) لیل دن

 ینشاذتورفوامرخ ياه هود



0 

 حج ۳۸

 :ه۵م"رب ياج زاو ی دش هدنکرب .(ع) علخت

 نت بغای تسذفقب داش

 ندنامسپو نیز روفالخ (ع) لخت

 شک غوردو نتفرگ يسک يوحن (  غ) سهل ۰

 يرپس و ند رک لالخا ر,نااهند» (ع) ۰ لغت"

 موق نام ردو ندب راب ياجب نآراباو يزهچ ن هفت

 ن اش
 مالو هدزیناثب حوفغم لواب م//فر) هلی

 رشهزیر مود یهلعنو اضع وا دراد ينعمود ح وتغم

 حش اب ي زبچ

 .نصشعغرافو ندشيلاش (ع) یلخت

 . تسد رد یجنرب تسد عتفلاب , ( ع ) نیلعت

 ندرکيسک شونار» هراوشوکو ندرک يسل

 ندرل صلاخ ضعم عتفلاب . (ع) ۰ صیلختت
 ندجن اهر و

 نجنلعا داسفو نازل هتخیپ ( ع)  طیلخت

 ۱ ی راکر د

 میز م :یدنلب و اجرا جتفلاب, ,( ع):جیلخت

 . ضورع تافرصتز | عونزینو ند رک! هج

 راویف و ندیرف"7 مایتعتفلاب ( ع) فرلعغز

 نارخعز شوخ يوب دیلام و ن دون اد یر اوآ سو ن درک

 یتخبم7 فلخب و هم 1 :تعلتج تسردو

 ٩ الخ حتلاب و ندش او م
 آ (ع) ۰ لیلخت

 رپ

 يتم تویور وا

 نمک يلاخو ندزک اهن حتقلاب ( ع) . هیلص
 تسا يزات تغل ییاو

 تسا يزيج ره لصا نآ و فقورعم (ع) مات

 نآ زجد مپثش هحو نبمز نایمدح و هناشن مضلاب و

 يز اتي ماعط دی راولانزا هش اب يراييبزا يعونو

 هنناوخ هضبحا من"آ

 م« ي:د اد اکهپ رمریت مضلاب (ع) رابخت

 ۵ ایزب ماکنب هک تشوگ هییق

 ۶ ۲ دن نا هنچو هنشاپ.

 ون

 لب يرطا  (فر) بوراج مخت
 هدنخ ارب و ناشیرب یقعی ۰( ع) دوپج مت

 هزادن اب جات تیاغب مت (ع) لیلج مخن
 | زبسو یادی نی ۲۱۷ ترک
 یس راپو يزات :, مهجپ- ( فر جرفج مکن

 . يهاه کنئول

 تننذ هکبوراج مضت لثم (ع) ما داخیب مش

 رپ مجعم لیق و ی دنلف ! رب عنقم  (عر ری

 یکتا

 ونوس را اب | اپ ( ف) نر مکن

 وو.غرم مت ندو

 و دوش ِک

 هنر وخ زین یانایو هنز اس يم ن زا يه

 ۲ یوم
 ۱ ۱ دنیوک زین های مغتو

 یدز جومو ندرکبضف و یشک ندرف (ع) ط.رت

 ۰و ای , د

 تشذندکناعیر مخت غم (ف) ناک رخ

 نایسا هک تسا یتلعو هدعم ير اوگان (ق) هیخز
 نایلامو ارث ویکمشچر د هل تا ینللع زینو دوم شقدحالار

 کتب خرم هضیب زنم زوجو منو تشرثو هدر

 ۱۳۳۲۱ ۳ دین اتوگ باشو یش رب (ع) ربیشتت

 هند هشت ( ع3) سبییخت

 ندوین ناز )ِع) لیبخت

 : نفر يمرذ هطوقنم راخب تنخا

 رعش نتخورف یبعتفی (  ع) ۰ منختت
 دن يهاشدابو تسا يناولهپ مان: ۰( سف) .ر اوت

 دوب ورسخبت زراپم

 هشوح زا كرب ندم۲ نوریب (ع) ص وختن

 ندرک مک نادبسرت (ع) فوخت

 رایبو نداتسیایزیچ ديب (ع) لروخت



۳ 

۴ 

 ۳ ۵ مه

 :هتخورفا ی :راهفلتا تم میئرز هنخت

 هراس هتک

 هکننا وخ هل رپ امف"۲ تنش

 هتشذگ تایاکح (ع) هروخ لاسهتخت

 هک هزک کبرچ  (ع) .یزاب ی وکه تخت
 هننک يز اب هدیچیپ نایسیرب نالفط

 نایسآ ينعي (ع) ورسکیک هنتکت

 هلقم (ع) انبمهنکحت
 ی

 تدخردب وچ يسرا هک در ایب (ف)

 (ع) تخت

 تشوگ نهش ریفتم ( ع) ّ

 هدشميز ان ميجمضر ییتحتفب (ع) مجخت
 ۶ روش هتوا دخو صیرح

 :اچ ندیتا رگا زف یتفاب ۲ ) ریخت
 ی دمنا در هدنمرش (ع) لبححخت

 شضشدهشت هر ددطوقنم اخب (ع)۰ ۵ دخت

 یتشاد هدرب د او یز حتقل اب 2 ری دشت

 ص مح یب و ندرت یفرکو دین ایاوخو نادر تسسو

 یناجین ادرک

 .یفیرف لین متقلاب (ع) عیدخت
 ندیشک دوخب و نتفرل ستعنفب (ع) فخت
 ن دینسو

 ندبتادرگر اوخ متقلاپ (ع) لی ذخت
 یتنای بدا و ندیسر ملعب (ع) ج رحلت

 یتخگ غورد (ع) صرخت

 نوش لیخب تحخس دلپم يارب )ع)) اب رکیف

 عدورد و ین هش هدی رزد دین )ع) اف رتتت

 ندرک بداو ندررآ نرربب )ع) ممبر بت

 .ینج اسرب و

 بفرظ ندروپ و دش رج اععتفلاپ ,( ع)

 یبدب و شتر هار یبرت تسار (ع) یسخت

 ۷ لعنت
 رد رک کیم :تسار

 لا زا ریتهک نایک زا یعون (ع) شخت
 هنرا هنا هببعتب

 رز :يغاسو ه دنشوک عتللاب ( فر) اشخت
 * تسومبدن رفراکب اشخت وب * هد و ارهب تب
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 * متسویب دیر ایم د دیش اب يپه
 اب تبشحخ ِ (ع) شخشخت

 نآآ لثم

 ندرک ينتورف (ع) عشخعت

 7 (ع) یشخت

 ی دش بشغ عتفلاب ۱ ۳

3 
 دریهن هکنادنچ غزم نادول سویعم
 ربا يسک یقخیلناب عنفلاب ( ع) صبصخت

 هغو کنج

 وان نایناباوخ دیس رب عاقل اب ست

 آ۶

 واب"7 نایبتج یبتعتفب (ع) ۰ ضخشخت

 نآ لثم

 ندینادرگ ءزبس عتفلاب (ع) زیضختت "

 ناس ۲ و نتشاد ورق عتفلاب (ع) صضرضخت

 ۰ : ندرت

 تشذت هک عشخت دئیب "۲ ع) 0
 (ع

 ندنلقا امرخ هروغرب اتنر و الحو ۹

 بوسنماطظخب ویتفرث نشکرب اطخ (ع) هیطخت

 ند رک

 رابنز و ندرت «هنمرش حتقلاب (ع) ریغخت

 راپم وط وقنم ياخب و نقل اب

 نداد

7 
 رد ل اضلاخ و نحشاو مش زا (ِعر لخت

 ۱ ندرک ياپ

 و دف يضصب رپ و ین هش هدیه ر )2۱ لخت

 1 ندوآ حوهیم مان ارعش حاللطبحا



 . تک ۳۹

 يهاشدابو مالسو تیحرو هررد (ع) تیحت

 نآ عیج هایحتر

 و ندا تریجرد و خرم یتخا دنا (ع) ربت

 و .نحش هتنتگرم

 هیرد (ع) بت ن >+جیب

 بآ ی دش عیجو ب7 ندی در درگ

 میارد نز نداتسیازابزاتزا (عر نفر

 ندیراخکین عتفلاب ۰(ع) ۰ کیبعتت
 فصیتغل ابو و جش شرث رمیخ مسشل اب ( فقر جت

 دن هیبش وا مو روموچ رکشتآ دبلت وجب خم ته ان کشل

 * جت هوک ات هوک زا

 و ناهریف زا ندرک نوریب هفقن (ع) جراکحت

 رگیدکی اوت

 رب هیهب
 نهرکاخموصکرتی هیهای 7(  عضاعت
 یتفگز ار مهاب ناهنب (ع) تفاخت
 غرم يفعيب عر ون اخ

 درد لشدم۲ (ع) خجلاخت
 ندرت گالخ مهاب (ع) فلاقت
 درک رک تر ات درک تروشمرگید مهاب (ع) ضو اخت

 وب 3 ندزل هناوی دو یتفر هار يب (ع) طبخ

 ار مادرم
 نآمد هک يقر هیجعیلا اضااب ..(ع) ۰ تخت ۱

 هک ثخت و تسا یبرع ينعي في هبو هنر اد ه اکشن تح

 تسدب ورذ غارچ ين ورواکر ای هشت فاعسلا وبا

 هنناب لاس دص ر اچ تدم دوب هتخورفا کو کرابم

 هنمصاز او زفا عا رج

 بت ». ۰46 8

 "تسنا ين" اون مان (ف) ریش نر ۲ تن

 یقسوم زا

 هتقت (ف)  نابساح تخن
 هننا وخم کا »نت

۱۳ 

 ( ف) ماغرض رس رب دمشروخ تخت
 .دنیوکآ ر رهش يز اتب ماغرض و سا جرب رد.ب اقف7 يفعيب

 .تخن و یایسآ ینعی (هنف) ن | هر تر

 ر اتفر شوخ یبیکرت یفعم و مرع ناهبلس ترضح

 هلثم ( ف ) مو دن ور تخت

 تخت زا نعون (ف) .سبهن اط تحت
 تسا هتنام ينعيب سپ وه وب ق اط دننام هک

 .یدرسزآ وزوو زآ هیانک ( شر جاع ثخعت

 و
 نایسآ (ع) زور تخن

 الهاو ناهاشداب . .کاخ نانیشن تن
 ناگتشذو حاوزا و کولس

 .هتسب هقتکت رد هل هبیس هماچ ( بقا زاو تحت

 خفن اد

 یعون «يجعم يا هب دشتو عنقب (سش) هنر

 اولح زا

 .شاهنه هک نمب وج یفل7 (ف) ش رت | هنن

 .دنن اوخ زین ار ل اهپو دنیوگ له
 هلثم (فر) شرتسا هنخن

 .نارذهک هنختر ظرف مول ( ف) لوا هنخت
 هنناوخب هک هنهد لافط اب و هتسیون ات اب فل |

 :تسدزمنو سوبعم ينعب :(ت) "دانی همزن
 يتجپ دنه لها هوشن مک ات هن دنپ هتخن هب هنتسکش

 نیو
 هک نایشاح تخت لثام ( فر) کاخ هتخعت
 تشک

 سحاس جوم از هلب ۳تا نر هو



 ندرگ راصحو راوتسا عتغلاب (ع) نییصکت ۰

 ندینالغرب و شتخیلنارب (ع) صضیضحت
 هنن هتسکش لعخت بایزا (ع) مطحت

 یتسکش کین (ع) میطعت

 شفا دهاکتن اردوخ و ماهشوه ( ع) ظدححت

 ندویهاگن و نتفرک دای کیکیو

 ينابرپم دیدشتلاو مثلا (ع) .یفغحتثآ

 دوش. احزاو يسک ما یکايد ند وین هغلایمو ندرکآ

 میس رپ "

 درو آ داب ظرفحت

 طن رب هی ده کولم يارب هچنا مشلاپ , هفت

 نده تسرم: ( ع) , بفقجتتا
 ندرکراوخو نوبز حتفلاب (ع) رقص

 تقی ی دون ترم نیو 16جلزر تی
 شنایماوتسا و درک راوتساو یتسناد تفیقح و"

 تسا فح ر وظ هقوصتم حالطصا رد هم اچ ۰

 مهشود نایمار يسک نهرک ملج (ع)) + مککت

 ی ةدساد ر اب و
 ار یسک ن دین درک مک اح حتفلاب- .( عر) میکححت

 تراک تاب حق بم )ِ تلحت

 (ع) ۰ , بفلججت» ,
 ندش ينافر هنگوس مد ءایتشا ( ع)  للصحت"

 ۱ یتعا دّلب يزيچ
 يراب درب فلکتب لعفت باب را (عر) . ملت ,

 مه یقسب هقلح یعلبح

 نآ ز ج و رایسوس ی هش هیرفو ینداویغ

 مال دیدشت واحرسک و متفلاپ (ع) هل"

 هنک وس ندرکتسارآ

 نوجشهتسا رو ی دهش وب رویز ) چ  1 بلک

 ارینهچ یقای نیو, هاو طوفعُم حول متقلاب . (ع) لیوصت.

 (ع)ر فیلحت"

 ندشرب اوه مروج عقل (ع) , تقیلص
 نآ داد دن

 سر یصجت
 دیش رتارس و ج4 7

 هورفیاجبو یدینادرگ لالح (ع) لیلحت
 ار مثلث هنلطم ندزک حاکنو ند موآ

 بویشم ملضبو ندزک هر ابهرب (ع) ملت

 ار یسک ندرک

 و يا رکاب (ع) . مسیح

 ندوتسارهوخ (ع) دین

 ج ومو ندرت ببغو یشک ندرک (ع) طیحت
 ایرد ند ۳

 ند وین يقحا (یعیر) اتکا

 یاب اررو زیچ شش ادرب و اجز ۱ (ع) لیحت
 ,ندان تقشمو منزادوج رب و يزيچا یششادرپ

 یتترررت اهوکب یيقسبرلنزبت (ع). چجیکت

 ندونس تکی (:ع.) تب حهالژ

 فیحا ری دن او تپحا قلاب (ع) فن پک

 0 دینا در

 هرمرف ین رب اریسک ( ع) لییحت
 يوم وس ی دش هایس )ِء) ی

 و درک تد متن (ع) تصت
 ن هبزیش رب

-« 5 

 ۳ تسد ندیجنیو ی دش  هبیعع (ِع) ی

 ۶و مهار و لعفت باپزا (ع) روجنت

 هلقم مت دیرُف لی. فرظب فرظزاو شفرگ

 یتشاد يريلد متفلاب (ع) سوت

 ندشرود.عتفلاب (ع) شوت

 ز زیاجب ایابزا تشآرب فا (ع) لوصحت
 : یتشاذر اپ

 ندیشارخ کین عتفلاب (ع) شیوجت

 للم و نداد و ندش ياجب ياجز اواتواب فلا

 یسکیار يزيچ ندینا هر



 ۱ رعث ران

 يازب ندرکوکین یوزر او ندز کین ل اقو م اعط و نان
 کو
 ندرت ينابرم (ع) تحت
 ن دیش يزيچ منر )ِع  منع

 مچ هرک رب ن درک اد جتفل ای (ِع) ریجعت

 عقاب یاس

 و روثس ي اپوتسد يديپس ( ع ) لیجعت

 ار.نز ندروآ هلجحر دو نز يارب یتخاس هلجح

 ندرک تی هح 9 ز ات دن

 ربع را نهرکوجو تسج (ع) سنت

 ندنا وخ شیپ و ی درک هضر اعم ۳ع) ي هحتن

 وآ رب یتسج هبلغ وار مصحت»

 تشذلهک تدحت لقمعتغلاب (ع) تب دحن

 زیچ ره ياهدحو ندرکزبت .(ع) نیدحصت

 ندتتاراکش[

 یتسیرگنزیت

 ن هینامرت متقلاب " (ع)" رب لخت

 يوعد هیجعم| خب ر عتفلاب (ع) فی ذحت

 ندزل یلرزپ

 (عر) و

 لتشا دلنار هوخو ندرکز بهرپ ۳ ل رکعت

 هلثم (ع) سرحت
 تخس و ندهند رب و ند رک (ِء) اف رععت

 هشاب.فاقب هک هی اب ينعم یی دب امآ یهش لرمعشو۰

 ( عن تی نت

 نداتسیا زاب هان زا

 مر 9 هقتخ وس منتقل ارم 6 فرصت

 ندیینج (ع) اکک رعت

 یتشاد تمرح 62 مرا

 یتهجا ( عر و

 ۵۹۳9 26 (قر هک
 نتسج بآ وصو ند رکراو زرد اش یزمچ لگن

 درج يف دا ز ما رخ

 نره دل يم يا ر

 یر یسکرب راک یتفرل تنت عقل اپ (ع) صب ی

 ۲ نه حک اب ی +
 رد هل وقتم رمت دو حنخا اب (ع) تی رب

 .هقاطو دز اخ ن درک هنلب و ند رک مچ و درو[ بضغ

 یشحخاس ترایع و

 از ف همی و شرگرب مدح یشقن ) و  رت رک

 رس هاو وز اتیکرت ام ابر مالک

 (ع) شیرحت
 شدرپت و كنس و ربث و تکلنجب ار مدرم

 شخاهنا رب هکی رب عتفلاب

 ندینادرت صیرحعتغل ب ( ع) صبرحت

 ندینادرُت مرکو ی دینالغری (ع) ضیرعت

 یک
 و دوحخ حضوم زا یتس ن دین اد رک فیرعت

 ام ملق یهیشارت فرعم

 ندینآزوسو یشخوس کمن ( ع) فیرحت

 دین ابنج (ع) کیرحت

 تغاید مایتو یتسب مارحا و ند رک مارح میرحت
 ۱0ت دت
 ین هشولب ینعب (ع) رهن
 ندن نب هوجنا (ع) ن رعن

 ویهیر ازب و ندش نم هودنا (ع) نیر

 نادن او ییرتحو مرن را دایو ندرک ماو"۲ غوس
 ند,وخ سوسناو دن «دنام ( ع) رس

 درک وطینو یتسارتآ جتفل ای. ( ع) نهسحت
 یدریشو

 رب یدهشاب کاخ دیلاو متفلاب (ع) ءاشعن

 داد ک دنا يزپچ و يسک يور

 هيشاحو يزيچ نورد ندرکرب (ع) هبشحت

 يیقش ون هیشاحو درک

 د )ِع) نصعحت

 ندرت راصح

 یزیچ هصالخو درک عیج (ع) . لییصحت
 ندرکار اکن7و ینقرگ هدیافو ندناتسو ندروترپ

 ۵ ام دوخو ی دشر اصح



 

 ِي ۱
 نیالترودو نه پنج (ع) هبجق

 یهش هدممر"۲ یتعذغب
 ندرآ عیچرکشل

 تسا یتعنص و تسن اعم عتعل اب

 رییح هلیبق زا يهو رگ عتفلاب (.عر بوجت
 1 8 نبا هلببق نازآ

 (ع) روجت
 نفرت وقف نا

 یتشاد هتسرل اردو (ع) ع وجق

 و یدشرد ي زیچ نایمرد ( ع)۰ فوجت

 اد ش یبت نایم

 یتفلو ندرککین (ع) هدیوجت
 يسک نهرآ تبسن روجب عنقلاب" ( ع) رب وجت 1

 ندز يارب شتخا هناوآر

 زاجیبر نتغاف ورم لتعاذگ [)
 ندزکوفعو ز این ندراذُکبسو يتعُل صس

 .تشنخت هک فوجت لثم (ع) فی جت

 هصقب شتشاد هتسزگ (ع) حی وجت

 ندید رو ندیناهر رابسب (ع) لیوجت

 یکم مجد

 ندزک يربكت و ند وین یر زب ( عر مف جت

 ندرل شوخان (ع) و عسا

 ور
 و سلب پس ین دا

 رفاسمو .سو رع ب ایسا ینخاس رب حس 0

 | مب راک ن هد دام

 مانشدو ند رک بوسنم ینا دانب (ع) لبرجت

 نداد

 مان حثقل او مضل اب ( عر تب ثسپ | هلیبق

 یصیویلیزات میج نوکسونفب .( ع) شیجت
 درو آرد مشخب دلم یاعب و طاشخب

 يوبو ندرکتیعن نآ رفلحتفلاپ ( ع) فیجذ
 درس شترتزا

۰۰ 

 تعحعن

 (ع) لیجت

 تسود ار رکیدگیاب دیدشتپ (ع) باحت

 یقساد
۱ 

 جاحت

 یخ رث تح و ندرو ی

 لر کی دلی اب مهجح هب و نخل اپ (عر رجاحت

 ندرت

 مهاب سد رک عاصر شب عتفلاب (ع) سصحاحت
 ۱ و ۵ ان

 بن ِع) ت هات

ِ 0 

 ی (ع) يه احت
 رب

 درک گنج لی دمهاب (ع) براحت

 ص۳
 ندوینيسل ان و نذر ییبعقت حذخل اب

 تجح وه د دشم هلیم" اضب و حتفلاب )ع)

 ندرب نتشوو تستر هکیاب ۱۱ ی ات

 هنیول کای ینعیب و یدشوسکی (ع) ییش احت

 دز ال اب يب ینعب هز يشاصتيپ

 لو جه  ع) مک اصن

 ندروخ دنکوس رگید مهای (ع) .فل اهن

 ملح يب ندوین ملح (ع) ملات

 یتفرکن يقيحاهوخرب . ( ع) فماحت

 ج۵ وب و نقشا هنار دوخ (ع) ییماحت
 درک

 هلابن دب وا و مض و حنثل اب ی ص و احت

 یفسب رن مفتچ
 شاد هنیار هوخ (ع) سعت

 (ع) وییجت
 (ع) تححن
 یهمز متفهریز عتفلاب (ع) یرثل ا تعت

 تر تن رباهرلو ندش هتکرس

 ندش مرد و هب زيچ ندروح و ناوخ زا نآ زج و



 4 ۵ زظ
 تم اجتو قب اتسبات هد اعخ یسراف ی ازبو رش و دن اد

 ندرت تاک

 شام[ و ندوم ۲ نیتعتفب ( 2) بن ت

 ۱ و
 فقید دهعر | یر هش هن۵رپ لعفت پاپ مآ (.ع ر) ه کز

2۳5 
 رک ۵ ندرک ششوک و اند

 نآ لثمو اب رو هعرج هعرج ( ع) عرجت
 دو دن او حشخ ی دروحنو ۳

 ن دنب مهپ
 ل اس ن یننماپت

 5 مر دان ممجا م يسک ( ج 

 دوریم عتفلاب (ع) يرجت

 تشذذگ هک ب جن لّمم ( ع) بی رج

 دف را یهمز ید رگدنهرب (ع) هبرجت

 تسوپو دوش داد زا اف تحخر ز ۵ ياهحاش ی هیرب و نآ

 يزيج ندرآ لاوسو ن درک رود تسوپرت | يومو ن دنک

 ۳ ا نحش کابو تبهار ؟ب یردآ د ای آ ندا هنو يسک ما

 قب الحن فی ذاع

 یر 32 تقلب( عر ریرجت

 ندومزآوندز ک يار مکصم عقل اب (عر 1 م حوت

 ندش دتشپ امرترتشی عتلاب (ع) حیرجت
 آرم و ندرت کر اپ ۶ راپو

 هرآ خب يتعب هعراطم لعف متقلاب ( ع ) يرزجت

 يهدازجو ير اذکنی و دلش اب بیا ي ربا هه د ازجو

 هاب بطاضم يارب را ینادرکر این يب و

 سرت هراب «راب .( ع) هی رچف
 ندش ین بحاص لعغت باب زا (ِعر لسجیز

 نهرگ وجو تسج لعفت بایزا _(ع) سست
 نتسج مبخو
 ندیذت ربو ندش یت بحاصر (ع) مسچت
 درک هصق و

 ۱ مسکل اب اما هنزا ین

۰ 

 تا

 (ع)
 6 1 رخ و ندرکوج تسجو ند رگ مرثو

 ,يقسمدز هل اب و ین را ز سست

 رایزبج ر هیت ا دم زا مسجع ۳۳ اب ) و 0( سر

 ۲ ندهناجنر هطوقنم یمشپ و حنقل اب (عر ميشجن

 ندرت افرلکتو

 پسارب هک ناوتسگ رب عتفلاب (ع) فافصت

 تسا عحبعم تم یب

 (ع) هبیجت
 شب یبمز ربالعفت باب زا (ِع)

 يادزاهش رود للعخت بایرا (ع) لعاجت
 و ندرک يدلج لعفن بابزا (ع) دلجت
 ۱ ن دوین ي هاج

 دوم رف ایم سم قأ ۳

 لجلجت

 ی انشو رو اذو بشر م ون ز ییتعنکب 0 / یلجحت

 یدشا راک[ يز ات ياهب ۳ هو 9 1

 3 هرک تسوپ ار باتک عتفلاب . (ع ) دیلجت

 دیبتعتنب . (ع) . ي ه ورش یلجت
 مساپ تسا ی ییسمم هک تسا دوجو رورظ ما دو ید

 تسا فحروپظو رون

  واکاپ و ندر اراک 7 متفنا 3۳ر هبیلحت

 ندرا لن منو ندرت تفاص

 ین راکش۲ (ع) مجیجت
 نفس" مهارخ ( غ) عیجت
 (ع) لیجت
 ندرموح هتحخا دک

 ةمبو ندوین یبوخو شبايآ۲

 یقسب رسسپربو ند رک عیجار رس یوم و نیش د

  تراع عهای عرب شیب
 هحیج ز اب و درز قیج كف ,(۰)۵ غيبجت

(۵۶ 

 یر

 ار 8و ناببخجپ
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 هایس رب او نایس"۲ ( فر یلین فنت"

 تسیبم اعط يس اپ میجو اب ضیا (ف) یاینتا

 مدنکدر"آزا فورعم
 ندرآ نیو ندشنوگ ری ( فر ۳
 یی هشنلا م مودرسک و مکی حتفب (ع هشتم

 ر اکربخا

 هه ور له (زمرزار بنمپج يا
 ندروزآویت

۰: 

 یششونبعتفلاب ( ع) ۵

 ينعیب افصل دنضو مر ه دننا وخزین فیغخت هب یایسراق
 باز آ یبمز نهیشوج
 ندابن سرب جاق (ع ) ج وفت

 ندرکدوخ نهرل مد فوط (ع) فوت
 و مد توص يفعب يت يت ففخم (۳) ۳

 دنن اوخ ناغرم نا دب ها دلکو تان اوجحری اس.

 يدرل اتودو ی دوبرارقرب (ع), تنقتب
 شاد ,ارقرب (ع) تیبقت"
 یدشراب یار (ع) لقنت
 ور دی ادرت ما نایت 0 ۱ 1"
 ندرک هنخم ( ع) مافتا

 یدک هو هم ختعلای.( ع) تیزلیت
 ندرک هشرَك تشه عتفلاب (ع) نیهشت"

 ندینتوج رب (ع) روغت
 یشتخیلنارب لنجو ندرگثعب نآ رقزا ( غ) ردوقت

 هدرگنیبز هکیچسارزیت و ددن متهاب (ع) اجقا
 ندشادج ریدکیزا عتقلاب (ع) بداجت" هدر و۲ *۵دنور يلعيب كنهرف يضعب رد و هاب
 ندرک يياسيه ذی دکی اب حتفل اب (ع) رداجت

 ناجت

 ۱ رجت ِ»

 ند رک لدج گیدکیای (ِع ]راحت

  تشذگکاچت قم (ع) راجت
 یندهشکار لیدی (ع) توالت

 (ع)
 تش خَل هک, اجن و اجت لثم 0ع)۳ راحت

 شقر مهای متقلاب (ع) يراجت
 ندرکاضاقت عتفلاب (ع) يز اجت

 ندننریلد رگید مهرب نیس مضو جنغب (ع) رس اصن

  يژيچربن هرت يريل دو
 یدشادج و ندشوسکیعتفلاب ( ع) يناجت

۳۲ 

 در يناکرز اب تر احت

  يزيچزا

 یشسشنری هکیاب جتفناب ( ع) سلاجت
 ی اب (ع) هیلاجت

 درک هاوید ار دوش عتفلب . (ع)
 ندرک لیمعتفلاب ( ع) یناجحت

 یتشذگ رد متفلاب (ع) زواجت

 قبدهاجز ایعون واورسکوات عتفب ( ع) دو ۳

 ربارب مضر عتفلاب (ع). یاجت

 یتسچ با وص رافو نهجنشوک 0 ح ( هه اجح"

 ندذوین نآدانارد وخ )ع ) له احت

 ودرش هک بکرم کیرب ندشراوس لعفت بابرا هبجت

 هنش اب « هرکر ید مهرب تشپ

 یدشدلددیوادهبحتقلاب ( ع) نیبجت
 ندرت ینانرزناب (ع) ریست

 نهشون لعفت باپ زا (ع) ه هجت
 فلقخم ياطحو یدرکون عتقلاب (ع) هییدجت
 ۱ ندیربرتش یاتسیو نهی :هماجرب

 هلی[ ينعب نروارب ير هج )ِع) ریدجت

 53 تس داب

 یتخادنا ییم زرب عتفلاب ( ع) لیدجت



 ی چو
 عبیبت

 !ر ویشواز ۰ درک ءز وب و

 [ مع زوب

 ۵# یک)ق

 دچ

 تننت ِس ۵ توس

 نیکو او[ 1و رد ریز اب ۹1 تسدب اوذ زمن و

 ٌریاو 7 هننام و ۶# کنبت نا نمک هناون ز اب

 يسز اف ياب حق و لول رسکی و,ساوق ان / !دنضز تو

 هنن اپ باس ینعیپ

 فاک مضونزن نوکسو ییتعنفی ۰ ( فا). ویبت
 ناماجح ,نار اطع دتسیک و ف و دنص یسر اب

 ز * دیوگ
 تن ی ٍذ دسمک

 یوشب

 وز یاییدن هنیرحخ ر نا لعل توذ ای ور

 و نولآنوکساو ینتعتفب ( تبق ) 9

 هتفُگ ر رتت یضعبن ان هلبط بفاک

 شف ياج (ع) اوىت

 بفقرب ندیشقرد ۰ ( ع) حوبت

 تسیدن را ابمضواث متفپ "((افق) " ک اروبت
 هضیب نر د تسیهن و او دن زیپ در۲ هچن | هاب و

 هد يللبطو هنز | ود : یاشیورد هک ين و هنرا دیم

 یو ناغاوهالاگیتام دعا یادت راد ناعرلزم

 هتفگ اینا ولح یپب فیطو لایرغ ینعیب

 زی لاو ن مشی الصخ تاب وا( عرر عیمت

 هلئیب غییت و نآ ندم7۲ شوج

 و اید اولح نپب قبط عتغل اب ( عدل کوبت

 ه انپ تلاسم ترضح اجن ارد هک تسیعض وم مان "

 و دن د وب هنف, رافک لنجب م السلا هیلع هل | یلص ۰

 زارد هچفک می و مزلق يابمد رانلرد تسیا هعلق ۲

 هنراد ناکوه رد نااقب هک

 تشذلالاب هک لیتعیج. ۰( ع) لوبت

 ان گز باقی 6, یوویل
 ندشنارمحو ندرکربک (ع) هبث

 لک زانو مرن توگ حوتفم لو اب (ع) هربممق

 هررب یوتاب رز
 له اک و ند رک یلهاک عتفلاپ " (ع) ثیبت

 یدونادرف »

9۵ 4 

 هابح و رکم (ف) نمد

 هاچ ز "سراب ياب اب و ملقل اب ( ف) هیبت
 تسکچ رب

 8( ی

 ارش ارش يا ها قاب ۳

 هنیوکز بن هنیین ارث" ندرک

 ید رار اکسن* و ی شا راکش۲ )ِع ) نیبت

 ۱ ندرل نانتو

 تشذگ هک تاق لقمرسکیو مضب (ع)  .تق

 :یدیرد یداففارد يب ابی (ع)  جب ات

 یی

 بوسنم یرقنو تشذت هکرات ات لثم )هرات

 زینو درک يوريب لعفت بایزا (ع) عننت

 یو يب رد نئقر يزيچ بلطب

 ندیزکرب (م) لحنت

 راووء دوم يارمضو وا عتفب . ( ع) وبرعت

 هنگ" (ف) ؛ویرتت

 ي دبب یتفاتش (ع) عربت

 یو عود یوگش وا 9 يربت

 يرقت يور د هک تسیماعط مان" (بنص) اب:يرفق.+ ۱ دننا و بقاپس ارن ۲

 هنزا دنا هل روک خم هق

 ندرک هپشرک لعفت باب زا

 ۰ هوپ



 ., یتخانش و یتسیرلن کیق

 ضینادرُک انیب عقل اب (ع) رصبت

 یدیناسانشو صون ادرکشورواقبب (ع) ریصبت

 يسولپ چو كس دین اینج مد (ع صیصبت

 با بوتوک
 3۱ ین عشق نا( ضیضبت

 ۲ (ع) یطبت

 ربزرهشریش و ندرلرتس ار هماج (ع) نیطبت

 نذر مرعمو هصاخو ار روقس ندیبنارب كنتو یتفر

 ار يسک

 یکیدگی يبدر درکیسک لیعلویپسکل اب .(ع) .عهق
 ۶ و 2 و کت

 اب هی هشت و مصی و ندرت یو رب ی

 یدش هتخیگنآرب (ع) اثعبت حهج عودایت یی ناهاشداپ بقل موتقم

 نهبینجاو ا داص مضر ییتعتفی ( (صصعنت 1

 ۶ در ودخ مخز رام ن هبجببرد دوخب و

 نضعب دیجعم داف مضر یینکءاقپ )ِءع) نکعبت

 ندرش ضعپ
 هجا دی تیقاع اب رسکواق عتفب (ع) هعبق

 هی اد 3 اکو رد

 ندرت اراک متنلاو سکناب (ع) نایبت
 ند رود متفل اب (ِعر هیععت

 راب هر ابو هصح هعح مثل اپ (ِع) ضعبت ئ ای

 ندرک

 (ع) فیدبت

 سفر داب زعون عنفلاب (ع) لیعبت

 لی دکی_نتتن اد ییشد (ع) بت

 اربسکن دینادرگ ییشدينةلاب (ع) شیغبت
 و

 (ع)
 بان مریم فر دا دم اب ور و مع 1

 شتر

 تشکر نتفاعخشءیلقل اب

 جاش مو ر رم الاب ؟ رچترر اه منش اپ

 بد

 ۳۹۹ ست

 هوش تمرب او یسک (ع) بیکدت
 1 .ناحهن اد م ۹

 ۱ 0 (ع) هیکیت
 ددننک کاله و ند رک هایت مکیحتفی . (ع) لدبت
 ۱ نیتپش دو هتک خنفل اب و ند مک یناف و ءهدنراد ییشد و

 :تسوپ ییچو ممالش ییتسنفی و ندرت رایبب و شاد
 # رت هنیکز تنیشد دید * دیوت يراقخم ماداب

 #* لبت هتفرگر د ماداب وچپه

 مبص ی دل یشور (ع) جلبت

 ( ع) ۰. ملبت

 زا مهب تفد و نصوین یهد هک  (ع) تایت

 ار ۰ نجش هدنام عنقل اب

 نردش رطاح دد رتمو ی دیل ام ين اريحو ينايمشپ

 ناز رد تاریم مضلاپ

 2 تفدق هک مابت رقم :(مر) ییلمت
 دز یمز رب اردوخ عتفلاب  (ع) دیلبت
 ناتسچ رگ تخت ياپ ختفلاب .( ف) .سیلبت

 ۱ نآ برم رس و عتفب سیلیت
 قسم یو نوا حتفلاپ (عر طیلیت
 واغفو رد یادش » هنام و

 ( ع): تارت ثیلبت

 رد بي دیفس دم ۲ دیدپ حنفلاپ (ع) عیلبت

 .ولشش يور اپ اجو یوم

 نانعب تسدو نادیناسر جتفلاپ

 لدرک تشزعتقلاب ( ع) ملیت
 هر ءاهشندجبا/ای نوکسورسکب (ع) یبت
 در زب حدقو نت رمز نمتعتخبو ینحخورف
 ر اکرم ورکم ه دز نون حوتغ ين قو لراب ینیت

 دیو ار لمحم و
۱ 

 نقب ( فر کشت
 هک نا رگ ر ز بلاق
 زانو لع تقیط یلنژاف دف اک نوکس و, نیت

 یون متف وای نوگس وات

 و دنزیر نارد هننخا هک حبس ورز ه

 شناوخ اب یقس ياهزير ان # هیون يبت اک نازپ نان



 نوت ۸
 ؟مایزمج ششاد هاننو شن اید )2 لادن

 جک هادرپو نذار نا )) رس ری ذبت

 یاددبرد

 رسکلابو نتسکشو (شورعم ییتعفقب ( ع) رفت
 دنز ادلبدکن انا شیب هرقن و الطهزیر اب ءرقن و الظ

 نوچ همکسيب صااعخ من و دیو هضفر بقهذ هننتخآ ی

 ۱ تسا یغرم مان يس ماف,دو هنیوُهع دنن «کس

 (ع) اربت
 ندق رازیب و

 کاخ مشب (ع) فاربت

 تسردهاوخ ینعی (ص) يراکاربت
 برع يته7تسا قل7 یمتعتفب ( ف ) هشیت ربت
 نت اومخ ثعالع امن

 نام شیپ و هی دشت و یجنصنخپ

 ن یتسا را ار دوش و نادهشف رد (ع)
 مدرم رلنن رد

 یدشکانوهنا یتعتلب (ع) حرجت

 تیاخب تكنر خرس تیمی وچ (ف) يوحریت

 هک بانع ینکیب يقعب و ار و تخس

 بارعصب و .یتفر نوریب اشداغ یاب (ع) زربت
 ندش اراک هاگنج ياجبو سم
 (یفاطا ابو هک تخس هینسرکش (ف) هدزربت

 لو[ پاعم دزرمط دنا هدجشارت ربت هب نآ
 وی اش هوک زا هک تسپاا کنین مس (عشف),«يدر رجت

 هک یبرنیق تباغب روا را یوحسد و دس پپب لابج رب اتو
 لکش و هأتر تیباضم هطسارم ار لواو تسازبربت صاح
 ندن | رخ مان ییب هم تهب ام هاعساوپءار يف اق

 يولهپرپ نایه اهس هل يرهت (ض) ییز ری

 ۱ ,دنیروگ ربن هز رب هک نهوک تسا يکين واحت تنی نیز

 نتبرعع ناف ربع تسا فر اهبنه ناراد

 ينينار ذ کز دزر یزهج کدناب (ع) نض ریل

 نذر يزيچ زا يک دناو تیشعب

 . نوچو د>ب

 . لو ر هداشنو داش )ِه ِح ( ششم :

 بجا ربغ یدیشخب (ع) عربث

 ٍ سصیشوبورمک» (ع)  عقربت
 #ِب مع بت نر کرالاخح ( عر) کربت

 مهتشکرسو  دبنا درفشوپمب متفلاب (ع) :حیربت زار اتسا هداسبمادایوفضب .(ع)  سدربت
 ۰ نان تنسو فیعض و ن دون اجنر و ندرک

 ۳ هیت تم (ِع) خیربت

 / نآ خمج حدر
 ندینادرلکنخ عقاب (ع) دیربت
 ,ندوهن نامب و ندیک ار اکش*۲ عقفل اپ )غ) تیر

 و فررعم تسبرهش :عاقلنو نتننخلر هدوخ هارپه زا

 نسراپ و دب ماف

 زیت و یداشک وکین مشچ عنفلاب (ع) کفیربت

 نا ناوو يوخ (ع). عربت

 نتناعتش عهای (ع) . لرف
 (نولعر حس حد ۱۲( )۵۰ زشت

 هيراکرد یتسیرگن یرنعتقلاب .(ع)" نتشبت
 .يزمج رد ای

 هفرطره فر راوخاتسل (  ع)" طسبت
 یی نخ هنسش ۲ بو میت

 ,ین اشهب زا

 ؟۵)

 ۱ نیک دنیکر هننکیراب (ع) عیست

 نتباتیمرگ مو ۵ زیسک و مکیتب ) بتا نتسن

 کور هداشکو ام داش ی ح> اب ۳ رگرد

 ك

 . قسکو مو ن ییشبت

 ین ز اس 0 جو * رفن و سمزا هکتیفاهط جم شبا

 ب ی وُف یبما نیا هفنک دزانک زیپ لیر ای شبل و

 رکسو مگی حق ) بق )

 رد ز
 لییمم يشيترسرپ * دان تسمرس سکرن نتیچ مزب
 ن ی هق

 راجع رز 2
 یدادهدرزنم حتفل اپ (ع») ریشهن

 ۵ هضم هلپپم داص من و ل وا عنغب (عر رعبت



 درتستابطب ع) . ع ان
 مهز هام لیع مضو لوا علغب. (ع) هعابقت

 ۰ ندشرودرآید ۱

 نود رگ يورجب (ع) هعابت

 یتش اد ییشادار گی دکب (ع) نغابق

 و ينمسچ ین وزذا ید مه اب عتغلاب (ع) يغابت :

 1 ندرگتم

 صنام يقابليدكياب عتنلاب (ع)  یتابق "
 تسْبري هکی اب( ع ( یکابت. 1

 ودندز ریشی یلید مه اب:مالهضی" (ع) طلاق
 ندوین ی دلج .

 ضرارا عتقب (ع) هلابق"
 ش مال عتفِ 3 ۱

 ك ۳

 لپع اب یتر رب نی كم

 و ندوین يلبا ما

 یر ۵ تسبرپ

 هننک ظ)عم تز وع ينس 2 تلج وکار اولش مضی ,

 و مهجایو و حذغل اپ ) گان  ها ابر

 ۳ ي رمذ و هنناوخ هیطا شب ز ان 1

 فورعم يسر او

 اک دن يپ

 هوبزیت تجخس و نیبشذ اکبب هک يربت و هنزا هنآ ۲

 مدش کریز عتقلای (ع) هنابتز

 کز ان و مرن تنور هلفیب هبتو دی این راک جم هک :

 هلثم ( بف ) هجا.

 نوین هنر اعم ررجتف حتفلاب (ع) يهامت"
 دان بفلا ,یدیه (ع) ریابت.

 زیچ ره لیاواو حیص لیاواحتغل ای (ع) رهش امت

 كنرب جازم درس تسیا ,راد مان سس راک يدونب شا

 هییشت .عبصب امنآ دنیول یچول سلنب ش.هنه دیفس..
 هتنک .

 حوص ین انشور يفعج (ع) عویص هرهش امت 1

 نییربودشادجایضر وا عتفب (ع) نی ابت

 ریز"

 ثبت ۳۹٩۷
 و م و5 نوکس و مکی سمکب . . مر. ثبت

 تمسا ۳ الو مانلمقو تند ۳ ۷ ان د هشتم ای سکب زین

 یزیچ يجتعتخب تین و نایو رب » هی بوسنم زخاشم

 ایص * ه دوم رخ ذیل مزب ه دین هایت و هحش» داقفا ,اک غا

 ينعم هچزا یکشم يوب نافچ* تنش جت تبت کشم هف اف

 !دخ يارب یدبرب ایندمادد (ع) لئنبت

 هلثم_ (ع)...لینیت
 یر د یی ۳ کالا (ع) طغبت

 نتشا دنابو ندرکل وغشم هقلثم ي دی ((ع) طیتبت
 ی ماک رآ

 ییرکیظعت,یتش اد فر زب عفل اب (عر) 9

 ترارج رنا هک ي يهنشوج ج یفقل اپ (.بتفا) ل اخت

 ب7 دی هپبل رب پت

 ی هلن دل امو ملعر اسب کر

 ندیم ارح )عر ربکرت

 هدش هدبشاکو هدش مک عتفلاب (ع) سیخبت

 ندرک یشکیدر ! اد عضو لوا عتفپ ( غ)

 يزمج ند ون یاخب

 5 ی

 نفج۵ولپ ندرگو

 یمو هللالاق ناب نیا ندرضوع (ع) ۰ ل هیت
 ناییالابرفکلل اد هبتث

 ناب ایبهب .دیدشنلا عم یتعتفب .(ع) . يهبت

 دم دی +بو ن دش.میقم
 ندرک «دنکاربحتغلاب (ع) هیهبت
 « ای همآ هی دیو يتحخاسناشد رب ( عر) ریدبت

 ندرک چرخ ها هناب ء یر

 هددنن تعادی ار يسک جتفلاب: 1(ع) عیادبت
 نا و

 يزيچب يزيچ ندرک لدب .(ع) لب دبت

 ندش ناوتانوریپ عتفلاب (ع)" ییدبت

 بلآ یففابربغتو نشدم (ع) رذمت



 مناوت فقعم .(ههف) من ات

 فورعم را وو مویضم نون اب ( تب لود 5۳

 داتسا هنیاوت زین زوپا ارن؟و,یش اپ یهاذآ یوم ازیپ"

 ملاف «دش ادیب و مرهب یم * ءد وین مظن يهجسع

 * اهناهند ه دن هتفک و چک یفیب ملوت ات * یمزب دیش

 وب یمرن هی هشنلا عم ییتعنقپ (؟ع) یتات

 راک ی هش ایم و ند رک یلئتسه"

 ندادسناو یدینا درکرگوخ (ع) سینان

جیب و وترپو غورخ ( فر وان
 ثنف اطو محخ و 

 تردق و

 داثما (ف ) واتاوات

 لاو واع ان و تمارغ ینعپب (فر) ناوات

 دن اب هد رک فلت هک يزبج

 تشذت هک هناضب ات لثم - ( ءق) دت اوت

 تشذل هک وات لثم ( ف) وتوان

 تشذگ هکهسیات لقم . ( فق ) هس وات

 دیو ار دن اوجو و اکو رح حتفب (ف) کو ات

 تن اک اکیات"يتعطو نزوب ( ف) لو ات
 نامی تلاث هب هشتو مق و ل وا حعلعب لو اقیبرع دو

 نام |درکو باوحخ میعت و ۵ درک ز ایهیوابهک سس نهرک

 ره اظ کا الخی ره اظ ز | مالک

 ۸07 ,تلاف بیم و مق و لوژ یاب: )(ِع 1 "و ۳

 تقشم ودورکم راک واو رسکب (ع) فیواک

 نداهن يسک مپ

 ندرکار اش و نایب ۳ ] لیوات

 یشتنک ۲ رعد ذشماواوب.؛.( ف ) هبواث

 ريتپفن كئزو تسادرف د دع ینغیب ۰(تف) یافت

 ره
 هی ز ین یدوتو نآزج و

 ندش له" ابو نتساوخنز (ع) لات

 هو رعمواو و مویضم ي اهاب (ف) وهات

 هوبشچ * دیامرف ورسخریما هشاب يروگن7 بارش
 و۵ ات هت زک یفاس سکع * دناشن هترد ار دیش روخ

 * د وین

 بن د دع ينعيبو تعاطو سوت ( فر یاب

 دم اج يات ییدنجوذغاک يات هنیوگه کن انچ هدم"7

 دانگ زا فحيوسب «هندرگ زاب (ع) بیات
 ندول اناوتو نداد موز ایرسکی (ع) هدیبات

 موین اور ردبماف (ع). ننیل ات
 ندرت نای دزو نهشراکنایز عتفلایب (ع) .بت

 هک ز یار یسراف " اباو ن هش ل الفو

 ينعيب مضب دم" ناسنا جازیب ترا رح هک جو و رغم

 ۳ دی وت يزاغب و «الشیپب

 ن دن م اک 7 ک اله مع بابت

 ریوی سرش شیب ما (ج) هات
 شر
 درک مضر اعم مهاب (عر) لدابت
 يا .مافت م .۵ و ی دش کاله متقلاب )ِع) ران اق

 یاشیوخو اهن حس.

 درک تجلی کی جتقلاب (ع) زرابت
 هدایز و یتش کابو نجش هتلب ع) کر ابت

 و هدنیاپ ينجييویتق رک تک رو نفرک کر ابمو نحش

 . تسا یراق روس مافورایسب يکينو تری
 اگمد درک هفراعمحنقلای ,(ع) .یرالبت

 دتوک هرمابهی دشت و عتفب .( ع) ین ابلتا

 ی با یخ فا ۱ یک رااب

 دوخبب دلم سس عتفی :( بف) ان بیبلسایتت
 ۱ ۳ ِ امرکزا دلش

 مه اب هیجعم یجش مضواب حتقج . ( ع) رش ابت
 ند ۱۵ هدزم مگید



 لات

 دن موقم هک تسا خر یقعیب
 باتکیضعب رد تشیذُک هک جات قم (ت) غات

 هنفاب جرات و خرات
 ی یچمپ هننش مو ندیناد رک ( فر یتتات

 .نآ زجو

 0 3 ) هبئات

 ییشی رب" دا سو

 هزم يب و ربقح و لیلت یفکیب ) ی ( هنات

 کا

 ینرا دهیم اهزمچ ن"آ رب وهنژیوایب وهن راس تسا , یسر

 فاک هی هشنب يب رعرد و حنمانيم دکیهچ ش دنه

 دتیوک ار تیحآ

 يفگيب ۳ تو جاط ان

 درگ روش

 * ماکاتیار مرکم م واحیم وقوچ
 هلتمدیکوت ندرکراوتسا عتفلاب (ع) هدیکات

 هحشاببم نده مث
 گ

 یاچرب نوقس ياجهکدوب يت ماپع ( فب) رالات

 را هچنا زمن و مولنا تخ رد

 بت م دید هک مراد هل تلود يه ز

 امرخ هنج ر دب هبمشتسا يتتحخرد

 بوچب امن يالايو دنرب ورق یمزی هقض ف رط

 دتشوپی هنشت و

 تراغ یتعب (ف) الات

 ول" هتفش هتنام تسبا ه وییم (ف) هنالات

 یرجتوروتسرهن/لاممودرسکی ( ف ) دلات

مدرمزا يم وق مالرسکی ( فا شلات
 نالیک 

 نالیک زا "هیحان زینو

 اکزاس ( ع) فلات

 ننسوهب مه اب و ندروآ تس دب و

 گاک سک و فوقوم مالب ( ف) یکلات

 ترضم عفاد تسیه ایگز ینو ي ارعص زینشک يسر اف

 ی نیچ اب ار يک ضت ایر

 هک دنا يتعيب )ِع مات

 دی ابب هکنانچ تسا مات وس روم

 (ع)۰ لیمات

 هک تو اف اع, ننه او

 ۳۹۵ ی ات

 ن7 زج و مدزکو رام لثم ره ز يک هنزُک و رهز

 یزوربز ينعيب ( ف) لاملات
 يم ار يبد ی ما رق يب ( فر ةساو لات
 ی اپ

 ندرک تح شتسرب (ع) هلات

 دنکوس هیدشتلا عم یبتعتفب (ع) ییلاق
 اروا دی ایب ایم رد نلیم هعی دک یپسا رهو ندروخ
 ۱ هنیوک يلات
 يراک زاسو ندروت مهارف (ع) ییلات
 ندرک مایت رازه و مهاب ارزیچود نداد

 يزيج ن درک زیت تخس نفلای (ع) لیلات

 يد وط ناب زی مایت و

 هدرپب يتعب تسارو پچ نانغس (ف) تامات
 امرخ هنوادخ ( ع) رم ات

 0 عر لمم.اف

 دسر یک رک

 و ره هشهب و د فالغ ۱ (یهبنف ) زر ومات

 سفنو یوخ
۱ 

 نوه امر وی
 اه (یجهر هک یاب کری.( لب ولم اه
 دنروخمم لف وف و تکو

 هتپ وک ) وبغت زین و

 ند وین يقيحا و يلقع مک (.عن) هرم از

 جا هنآ هیماردو یقشاد دما

 یتعیب و هنش اب هداد پیکرت یتفاب ترجب ناکیاح

 دو زبن و تسا اش و. نیا هدف وی 7 اهلتاوا رت

 ۱ ۱ هتیوک او

 و (ف) لوبنات

 تل دک نات يتعيب . (ف) ۰ نه ۵ نات
 تسناوت ففخم . ( ابف )۰ تسذ ان



 ات ۳۹۳

 یکتا یکی غم تفلس  اث
 ياتب تس ! برجم هک مماط ینعیب ( ف  مز

 تسا مراتزین نآ برعم فورعم تسب مهتثانو يطح

 ییوریرزینعم (اف) رامراق
 رد هک تسیراجننآهرهن غبم ( فر غیمر ات

 يرانب دنادرُک هرمتیبم رو دی 7 دب هپ اوف اب نانتسمزت

 هدننا وخ باینص

 تشذٌلهک نارات ینعیب ( ف) نورات
 ین منو و ران تر یراق

 هاپپم يار وکسیو هنناوخ ار ر ایکی يبرعب تسا

 دربین دوخ کر يب هک تسیروناج نو نیو ار دارق

 يب "7 زین و تشک هکر ات لثم (ف) یرات

 اشن و دنرب راکبارن[و هتناکحب رات تخ رهزآ

 نداتسیا هی هشنلاعم یبنعتغب يبرعرد و درآرس رد

 شتر تخیلناریو ندینالوب (ع) ثیرات

 یخ ورذآ

 الغر و ار رسکب ( ع ) جیر ات

 بررعم ( تر .هنچ یرات

 یتخاس ربز ریز و هرذ هرذ نایسیرو

 ندرل هیدب يزيچ تقو عةفلاب ( ع ) جرات

 زهرا" فر یر کمه سیر
 دوب حب رات نآ رد معلص هانپ تلاسر ترشح دلو

 شت 7و یتخنا رشو كنج ( ع) شیرات
 یقخ ورق آ

 ( ع) فیرات

 ها

 ناراتر« راتورات ,نورانلثم ( ف) ییرات

 تشذن هک

 تسا فورعم نو یتحات (ف) ات

 کشح و تخس ار رسکب و بوبصعم و رهخ و

 هنیوک ار هیبخ يبجع "از اب ( ف ) زا

 (بف) هنازات
 تسا

 کیاچ هک هناب زات بغتم

 مشت

  تفخمر وسکم هط رقنم يازاب ۰( ف) کزات

 هش هشاوح ر وک ذم هک کی زات

 تشذت هک کیجاتلثم (  فر) کران

 نوکسو دیجعم ياز عتعب ( ( کنزات

 هی ایلمب ییجع فاکو یون

 ( ب ) یزات

 ۱ هک
 ق تاشاخ

 هصقروسکم موبساب ( ف) نایزات

 تسا ي زات عیج زین و یاب اقشو

 کباچ ینعیب .( ف ) هنایزات
 يسکربدتوگنل یتعی نتسب رازا ( ف ) ریز ات

 ,یضصب

 ایه يسراث جوک ياز اب ( ِف / کیرات

 دوش نالک مجع رد هک ييرع هچبو ر وگ ذم کبج 3

 (,تف )ساق

 لد برطضا و

 دودناو ندرکسوسنالعفت نزوب ( ع) فسات

 ۱ ند یوحخ

 تشزلهک اسات لثم (ف ) هسان

 رو رربس دن دشنلا عم نیتصتعیا (ع.) ۲ .نینات
 ند رک يي

 نر و قرعر دو ند اهن دامن ( ع) سیسات

 ۵ وا يتعم ربع دنک ه زات ينعم هدافا هک تسیا هیلک

 دنا تند اد و دشاب هیکات لب اقم يفعم یبدب و

 نیک انا يم

 «فورعم پساو يب رع ینعیو

 رم سیساتل]
 زبث و هناخ بحاص و هتوادخ  (فش) . شات

 مادنار ي ور رب هک دشاب یفلک و تسا كنس ينعيب
 فنیوک ریبن فن ارنو دی7۲ دی هپ مدرم

 دکسم ح وتفم هط وقنم یهشاب (ف) کشات
 لالاچدیم و هنناوح « دیز يزاتي ارن7# دش اب
 ه«فوتوم هطرقنم یبقتاب ( فر) لکش ات



 ۵ وب سورخ رس مپ هک خرس هر اپ تشوگو هنیوکز ین کل ال

 هدناوخ ربع شیز ای دتیوف ز ورف |

 ینعی « هنر اد مات هامشداب ( بف ) رادچنات ٍ

 س اجاق رم هک هناخ زهن و جات تو ور اخ

 و اعت شررف بارش و نیت رزلب , .(عرل رجات

 حیج
 هچ يمس و اب عنفچ (هف) مس رب ار یافت

 اهن رب تش هد نآآ جو شذ ۲ شنسوپ هتفوب

 هکی زیچ

 دیو ار يصغش میجمضب .( اب ) نا رجافت

 دنیوگ دیج رت یبرعب_ینایقبرید يقغلاب یقغل ينعم هکآ

 تسا متفهکلخرب هک حر (ع). نا دعس جان
 زمن و ورسخیک جات  (ف ) هز وری جات

 نایب 7 زر تری
 ةکهحات فقر وسکم میج اب (هف) نکات

 (سف )  تکیهجناقت
 رع مدرم رهع و دش اهم

 عجعر ۵ هکر ت مدرمریع

 هنیو زین ار ب

 نم دا لایق ج2 لنیج ات

 ام يک درد ندترل ح الص زی وب

 ش ۲ ن هظ هنخورقاوب  (ع) جحاتت

 هوا ی هو کتب ترم(
 ین حات هاکو دنیوگ هاتفع يب رعب هنام بد رلید»

 لنحا رد بفا# هچ تسباف جز يا با و. دنناوهخآ

 هری چ هی و هر * نیو ی جش ۱ دم امن سرخ

 ۳ خات و ماداب و دوع هه شتخ رد * عارف

 ندیناوديتعب ( ف) نتخات

 هدیودود همناود بفوفوم "اب (تف) .اهنخان"
 1 هم" زین هنذاد يه دن ِ براوب

 محک (ظ) کف نر باتو

 یرشج حوا امن زا تس ا نطتخ»

 ناج ماج ردو هلثم :( هم ) نا ضعیف

 طحخ مودو ذا ذعپ ظح يکي هوب طخدنج هیمنپج ي اینا

 ۲۹۳ ز ات
 تدشاد مانز وجطحخ موهس فاز را

 ینفُمدارب حتفل اب, ( ع) هات

 یتناذ سب (ع) رهخات
 هریخات

 5 وب نینج و هربحات دنیوک

 ندرکو یتقرگ ب۵! (ع) بادات
 يزيچب ندیس, (ع)  يهات
 یتفرزورر دو داد ب۲ (ع) بیهات

 ندیناس, (ع) هیات

 1م, یسگ هرک«ا۲ (ع) نوات
 کد وگ ندیلایشوژو ینحاس هنوُل (.ع) متر

 و۲ یایسب و يرانيام یسکن داد ي موتس دو

 یتفکز ابن کن اب و

 تار ات

 دم دن اممو دنا هد رکن لایعتتسا (نت

 هچنانجچ تشوئرسو بیضن ( ف )

 |, ظفل يا ات بش هچن انچ کی رات (
 هم و و مشیربآ و ۳

 نش مد 1 ام تخ رمدپ دم تسا ی الخ م۵ و کیراث

 بو ردزود رآ اشن دن رارب تعنمد نازل ييآ دشابیم
 | اه تن ق هسو تسمه داف( چرا ناز ات

 ترات عیج تارمو تارکيتعب .(ع) تاراتث
 يناقاخ جارات ينعيب زین و تسا یب رع سو اهگی ينعيب

 یه ياتات * تاما رک زا شکاحخ سرب دوحخ * یون
 ين اث هن تسا لوا ینعم بساذم * تاراقی دور

 ثراغو ندرکادجرکب هی زا (افر جاراث
( 1 

 دشاب تیر ات و فر را رخ

 دنا یرمج و رابلب" ۷ را ال راک

 کیرات تخس ( فر رانرات

 توبکتع نونر ات ختفب ( ع) فتترات
 هنربماکیوک تسا يور اد مان ( ی ) هباوجر ات

 نیوز ین یویلمارن "و

 جلدی ها رب 1 ترضحپ .م هی ماش (ت) جرات

 هنناوخزمن غم ات هل تسسیا یخ مد مانو



۳ ۷۳ 
 ( بار هلاخ بات

 ي هی روت ات و هشا اب مود و 9 یر اب نارد

 ب

 هک ات توقوم ابا

 تا ید افشوم و دونت ه هد د هاب وریپ چرف ان" ُهوب

 اد بات ی

232 

 ار دل نا اح زین و هننا عن اخ نارف

 یتیوگز مث هن اخ ماجاا من

2 ۴ 

 ياج ناگش يلاحخاو لتفرگ مش (ع) تنات

 ( فر هدیبات
 ۵ دل (ِع) هیبات هل کا ۱ دنیا

 یدعشق و دو ندرو"۲ تقاط ( "حل ن دیب ات

 یو دام
 يت ۰۰ ول 2 ی" فا

 ین هعبه1 تسا یتتب مو گر ن ای رپ ات

 دننکیم تش رپ واک یغ و

 (ع), ریبات ام مخ تحخرد نداد مپ
 نذرر اوتسا و ندنلفا ل اید یو  سپ ات

 ( فر هسبات

 فلعو بتیب» اکاوچ

 ج وفخم هم ۰نمسو يز ات یایب

 نتسش و ید رکراخ سیب ۳

 يد اننشور و ب افق مار ه.6نا6سخا) شبااب

 ار هعزمج نتفرگ لبزود ,( عا)ل ۰ طباابت
 رناچ جن وریبس(عا) عتبات

 زارقاکید.(ع) لئبات
 نز ناهشيوش یب ۵ رم 0 ِج ع ) مب ان

 9 ان وبات

 2 دوش سیف من

 اه تراهغر د نرو زیبا ( تر توس

 ردهچنا 0 تفد
 وادزام

 رصبق رقخد مان (ف ) سنوبات

 اهم تک ) "شن هیات

 اروا هتنکنایرب نادب هک ترظ (فر) هیات

 ندزک يتشک ندرک يبرغرد و دمی وکیل ۶و ات

 تشذنهک نابرپات لثم ( تف) ن ایرب هیات

 ار يزيچ ووهام هلن۲ (ف ) یهاتب هبات
 دننگ نابرب نور اب نآرذ

 ينک ندرگدب دشتلا غم یبتعتفی _ ( ع) یبات

 دیال
ِ« 

 لک هعغو یوم علاط يز ان يابب يسر اف

 تسا بات تکی یتعهب ربث و یناد مث وز و

 ردو ندرت

 هدرمو یتشاد مچ ابرسکب (ع) ییبات
 رو د رک هصق و يسک ورد فک ابممع ور د وغس

 نفر ی زجچ سپ

 تیر ات ينعب 9 ) تاث

 مقر  بیت ( ف ) اتات
 س رد تلاح سا هکاريز هنبوکخ تنکل

 کش اب رتشهب انات فرح

 فک عکس

 راثناروازیخ کشم تیالومان  (فا) راتات

 دنیو زبن رفتو

 ياجب و نومآ دي زیچدرگ (ع)۰ تفتات
 ۱ ندااتنسا

 اوخرتسدررسکم یننانيانب, (ف ) .یلت ان

 تش اد رب یلت ان مر وخوچ * تسار يل اخلخ دبنج حتی

 شی ورد درک تیعن کش" اعد * شهپب زا

 یضقای رد ون یدک هصق .(ع)ل , مت

 )ع

 اجزمچ سب و يزمچ رد یدنام یاشن (عر رتات

 درک شذروت فن ببتااب

 ۹ یتفز

 ندنک ناج و هام لصا شفرک (ع) لنان

 هافگزا و یتسناد هافگ رها ارادوعا "(ع)۱۰ عن ات
 نر

 درگ راوتساو لصا اب ۲ع) نلیتات

 واتسک ندرک هتجسن ء لب( عر
 و دننوسرب راهاشداب هک یهالک (ع)۰ زا

 نا ز وس وسب نآ مزیه هکینتخر ۵ ِ »

 هلیزیچ یبش و يز ات" ابحتفب . (ف) 9
 دوشجم مولعم ماعط دبو تین آوا

 دن ات



 هیب

 فو رغم اه )شاهرود
 سرب و هشمیه و لصتم يتعي ( ف)  هتس جی

 یتسومیو تسومی سامق

 ورب7 تفجينعي (ف) ورب هتسویپ

 هدننک هضیب ماهسی يكش,م عتفلاب ( ع) صضویب

 سورع یینیضب ( فر تک ویب

 هلثم (ف) ناکوبب

 حوتفم يناثوروسکم لواب (ف) ندنک ویب

 ینعیب هدز نونب حوتفم ييجع فاک ههزوآوب

 ی دنلفیب
 و نانلاخم يتعب (ف) تقو ناینل ویب
 نآرگنم

 نداددتپ ينعيب يس اپ" ابعتفب (ف) نویپ 1

 اما دشای هدرمشیوش هک ینز حقفب (ض) ی ویب
 تسا عیعصرسکی

 دیار ينعيب ربنو یبرچيسماف"اباب (هف) هیپ
 واددی.دهچ دوی فحان ینعهب ( اف ) ه هریب

 هتش اپ فح يفعيب ه دوش

 دیب و رد هک حهش زا يسج ( فب ) لوس هیپ

 هتناز وس

 هک رغسا ایه اهحتف و ابرسکی ( فر نبرجپ

 دراد اه ر اخ

 ي زیچ اه مض و وا عتغب ( ف) هویب

 دنخاس در ز امن شن" ترارح هکهدمسر کیهزن

 دنبوزین دوفرب دشاب
 :دیافيبو لطابو فحان رسکلاب_ (ف) و دوزیپ
 هیابن راک جم هل هقخوس مین هماجو

 ۳۹( پات
 سس ی ح صح 0گام سس

 ۱ [ تل هیات
 هح او ب اطحخ يارب فرح با (ف ) تت

 را سپ دوب مویضم دولن عقاو ادتیا ر ۵ نوچ هدم7

 ه دایز شرخ" رد هلو دعموا ود هنوبب هنری ه هیلکو

 واو دشاب هتسوبپ اوت یوچ مض تکرح يا رب هننک

 هی رد هیاکرخ"۲ رد نوچوارث نوج دننکن ههایز

 ری دقت ییزب تدش ابو ت دیای و تک وچ دوب یکاس
 هبلآ فاضم یه اکو هفد ل وعفم ینعم هد افاثلا

 . یهاگنو وت نت ووت نیا ينعي تناو تنیا نوچ دوب

 شورف یماب تفل * هب و يم اظن هی "۲ دوخ ینعیب
 نوچدوش دیب لا دب هک تسوا صاوخ زا * ۱م تغاب

 خننک یا ز هیلک رخ ۲ رد و توتو دوت و هب و تپ

 و شلاپ و تشمارف و شمارف و تس وک سوک نوچ

 تراشا زین و هتشاب حص ر اچ هجبا باسعب و تشل اب

 ينعيب و ه هم زین هیکات و یداوت ینعیب و تسا تخن زا

 تسا لیعتسم مایسپ

 ينعيب و وان فقضم واقنا هیلک (ف) ات

 ينعيبو هنیوگار مات وات وه وات کی نوچ تسا هدع

 ستس ات ضرغ بحاصز * هیوآ ي دعس ههم۲ ر انز
 ينعيب و * يوش ناییشپ يدتب راکت هک * يونشن

 تساهيتسم هننام و لثم

 دکیریچرهو باقف 7و هام خو فک ) نبات

 ناب وبعم فازر د هک مخ و 3 يمرت و هوب شور

 هصغ و ین ر و ندینا درگورو يک اناوت و تق اط و هتفا

 دهم زین ه دنیاث ینعیب ور ورغ و

 ورسخریمابارطفضاورارف یی (ف) ک ابات
 ار ناگداتفا تشذگ هحزا ناج کاپ ات * دیو

 * ارز ان هد يگروتسد ناّگننشک لیضب مین رپ #* تر ه رب

 تعرد هنث یس راف " ابب ( فر لایات

 * هننک ین ور يزات ابو هلئم ( ف) ناپ از

 نایسیر يلدنب ات و



 نیب ۳۹۹۰

 ر انکش ز ور ینعی (ف ) كنلب و [اححرم یب

 كرم و
 يسراف ياب اب ( تب ) سد کارم 1

 يياخ و

 حنا اپ

 لیس يلعب ) فر رقم

 لهق و زج اعو هان امر د مویضم

 ۳3ت

 ( بتو** نتدوبتپ

 | دج و يرودو زیچ ره دن ایم عنقلاب عر ییب

 ۵ نایم "هلصاخ و هی ان "رسنکلابو ش
 هوم: می و ید

اف مدو تسیعتف ومو یمز
 جی دی رما و ه هنتیب يس ر 

 زاکشو ینثور ياي هیدشت ول وا جاقب

 تی وز یثار مشچو هید بح اص 6 تر انیب

 موقع هک كسانیب لثم ( فر شسانیب
 ده اوح

م يايو ر سکس لو اب ( فر تن انیب
 لاوج

 *جب رد

 وزازمن مشچ ه اکو فورعم ( ف) يينانيب

 نتنک دا ۱

 تشذن دن انس شم (ف) ینیب

 هربخذ و درک درُکلام ي هعی (بف) تحخو دنیب

 درپن

 171 تب

 * بکس

 تشنه يعاتيب لثم

 وو مویصم

 هد ی ابپ وفیم

 هاب د همش دکسم هک

 انز ویو دنیول تورق

 زجاعو هدنامز هرسکلاپ ِِت ۲ هذیب

 ندرلاهج یفعی (ع) هن ونیپ

 (ع هنیب

 یو, تجح

 جذب شجابتحا هکنچ ورگنوت ( ف) ی

 دوبن رج

 يرن ؛وق ,سف) عین اهنیپ

 نون و سو رم ِ در

 و هاوک کد اهرم *اپ رسکو ۳ حذقب

 اطرم

 ین امدرم ياضعا رد هک هشاب هنبش موخولک فو رعم

 هی رب

 0 ( فر وب

 هنی و

 هد لوپجم ي يامب ایب و روسکم لواپ ( تف) راویب

 رب پسار ازههد هکنا يا رب کاححض بقلو پسا رازه

 دوب دوجوم شه اگر د

 نت و ثبرغ يسراف "ابرسکب ( ف) هراوبب

 يز ات "اه اب لبیق و

 هک هریش يسماف يابي ورسللاب (ف) زاویپ

 یفعپب زین و تباجا و لوبق و هنی وک شافخ يز اب

 هجنت يک حو, ناپج ۴

 يايهرف مه زا وییدوش يل * نهی
 9 درگز اوبب هلپجارم دیما #وت هاک حب

 * ییوک يوا وم دم" عنساپ

 مفقم هیم اپ *

 نجس و يس ماف ياب رسکب ( بف) تردد | ویب

 جرب ور اعح فوقوم

 مویضمیناتوروسکم لواب ( ف)  ندیرابویب
 ندیراب واب لصامدو ند مورف يفعب لوجّموا و و

 هدناوخ غلب يز اقب و دنیوُگزین نهی م

 يايو م وسکم لواپ (ف ) زا و

 ایوان" و دوب

 وژو و لوجم

 هنناوخزین ر اویب ارن"7 و دتی وکار مازههد حوتفم

 اکن درک و کاحضض ماناو

 نآ لاثماو

 دنتسپو ب دنه زوجو مداب ن

 ب ايسا فا هک يزرابم مان ۳ هر ویپ

 نآرهب 2 می هین" ات ياره

 وا هدرگ

 مان ( ف) بسویب

 اقپ تسی مث ماذود وب هد سرد

 هک مل اظ تخس هانشداب

 بول زین کاحضو کاهد زا! وا

 فلء وی (ف) زومربزویب

 سا زاج لب



 رد هی فر )یاب لیب ۹

 هذ رپ ۳

 .( ف) هتسالیپ
 تساآ

 رد اربا مان هایهم یبس جتفب (  ب) ج#ب لیپ
 هش هتک منسر تسد را هل نآریپ

 داره ربا هک تر 7 (تف) تعلبع

 0 0 نا کر انک مپ ٍ ۸ تسا کش مات

 هام (بف) شوغلیپ
 و مال نرکسواپحتفواب رسکب . (بف) تخغلیب

 درک حیجو تحخوهفجب ینعیب هيجعم يا

 فرقوم مالو يسر اف رابرسکپ ( فر) ناقلیب

 لزا دنب رد کیدزن تسیرهش حتفل اب و هنیوگ ار منتسب

 جاع ,نآ بّزعم لپ یاوختسا

 ووهشم رع اش يناقلمب ربجم تسااج

 يايرسکبو هلاقو روشنم عتفلای (ف) کلیپ
 لیب دقن ام دنز اس ز ار هو نقی اگهیزا یعون كوهجم

 هایسریا (بف ) شکلیب

 بقوفوم مالويسراف اباب ( بف) شوکلپپ

 نانزدکت سا یور ا د زین و فولین دم وقرمشوغلبن ایه
 بیکمت اپهیویشوخ طالخا مد نا راطعو هذل اب مسر و

 يزجو هنر اد یپبوز ارد ننه وجایز | یموقو هننگ

 ربات فرط هسز او هنز اس لیپ زا رث یپب ةک لیپ یننام

 دن وک هنسد هنر اذک تسپ بن اجکیو هننک هقلب شن اه

 حیج کاش اخ و لاج هدرک بور اجنوجناشارف و درا د

 هتیوژزینرا دن | کاخ او وا هذز ! یتی ه درک شوٌلیبر د هننک

 ةب ندرکامياپ ( ب ) لابی

 نبب تسیعضوم لقلهب نزوب .(بفر) نایلیب
 ین ایلبیریشیف اجن از دنیای

 يا ینجب (ف) بفلعم لیپ

 ی اب ک هما میب ينعي هلن اب طه مفش ييم اپ

 (ف ) ,شی ابمپ

 ۳۸۹۹ دب

 تشذگذکالاپ لیبلنم ( فر راولنی

 ورا ۵ و بیبط روسکم یسر اپ, ایب ۱ تر رولیب

 هن ار يفشک ا دب دک لیب فقدارم ( ب) هلیب

 وت هلیب# یو ی یناقاح ه دم" ز منوط ور اسح , ياعيب و

 يرچسمف# هننکیم نآز * لجحخام 3 رشز و جم يو مدرک

 یا 2 هناحب هوزو ها رانل یبمو *

 دوب ربن دنشو تیال و ۱

 پاقن مد فرق

 زیئو کش بم يسر اپياب کی, (ف) هلیپ

 منتیرب هر وغر ماطع هطیرحخ حتفل ابو ناگیید نوخو مد
 سرت سکلاپ ( ب ) میجب

 هز | دناو هدننکا دی يسراپ راب ,(ب) اییپ

 هشان هتساخي رایبیر  هکبسک (بف) .زیخر اچیب

 لوطزا هک يرايبب ينعي ( ب) جنغراپیب

 ییاوء دمو دشاپ ضریلاربثک هک ضوریم ربسخت مد

 دیانورقب درکرپسيب (ف) لابیب

 ناکرزتب معمکل ابو دنوهپ و طرعش

 لیکوزیغت يسراف" ای ایو حنقلاب ( فر , هنابیپ

 نادی هک تسا مترظو دنیا ناقب اه آخ

 ندیسررخ"۲ هبرپع ( ف) نهشریهن بیپ

 و دش خار یع ( فر دش ریربع هنابیپ

 هیسر لحا

 ج رب مد ينعي (ف ) هدش ناور ي ایبپ
 ۱ دف م توح

 و عنم يب و غی رهبب ( ف) اب حس یب

 کی اکی



 ۱ هزیوکن ار مزار قرض ناو ب۲, ادض تلاق و وا حققپ ( فر یغیپ لیپ کیپ ۳۸۸
 ابص دابو تسا اجن"۲ «اشد اپ مانزین و رکا هوس و هام ( بر ین اکیارکیپ و ییچ تفرطب تسا يکلم مان, (تف) وقیپ
 حنز اس و اکخ تروصب هک يحرا رص نت زج و هناح هشوگن و مشچ هشول و هخ اش موتفم وه ره فا وابب ( فر وان کی ود ناکیب يم ر اپ "اب حنقب ( فر .هل وغیپ

1 

 دام یذعب ( ف) کلن کیپ ن اییب و هئزاسرززا کيتروصو باقخ7 (بف )۰ رد رتکیپ دمو طرش يسر اپ راب ( فا) نوخیپ
 ناوید "دهفص فاحو اب عنغب (بف) مکیب فتو اک عیب تک ۶ اعیب
 دا تننیرهش .فاحو اب حقی (ب) لک هنرب نتخاود ن اقتسراوخ رد هک ه هیساوب .  دن نوترم هک یشیباثم (تف)."نکیپ ۰ تسایبوجاف متر تفورعمیاهب (تف )_دشیب
 :بابسارذا تخت ياپ دیشیج هدوک نیو ری ( فرا اکیپ
 تقو ي رپ يسر 3 رپ مسکب ( تر هکیپ لو م يايو ر وسکم لو اب 9 ر اکیب یصش ناشن يب يتعي  (تف)ب ندرکر وک بپ ه دم 7 زین يسر اف تشذق هرفیبقما ( تخ) وکیپ فاکیزو7 مايیوسر اف ابخفب .( فا ) لپ
 دزبیواک

 اياپو سکلاپ ( فر یر کدو او #* نالیب وچ ان ین (تف) ندنکنا لیپ اس7 ری هتسی * دی وکف یناقاخ کیپ عیج ربا ینکیب (فر) شکبآ لیپ فو رعم يس ر اف" ي اب .منقب (ف) ناکیپ تسا لب ۲ برم هک سل وعم (بف) لیپ ۱ ناناومب و اب شد و دننک بصذيبوچ رب دوب لبب ته نابوج کنج يفعي بقا ) ناتسرپ ر اکیپ رب دتختو فوم لریجم ابی. ( ف) لب قلب عیب :( فر راکیپ ربا ينعب رسراق ر اب عتقم ( بد يکيپ
 ۳3 ناکییدنناموا مس هل یم میس ) كف ( هو ها اکیپ

 ف نرچ تغق مورد فلس* 2 ۷ قیاوکا یماظن دو
 * مس () تو نارونس لعنز #ِک هلثم ( ف) هیرنا لب ّ

 ۹ تر زر 1 3

 بیورعم يز 9۳ دا جت ۰-۳ نت
 نان * رانسو بانق"[ ) كف 7 5 7 اکیپ

 دی داش حدقو يحارص زا يعوت 1 (فر) ایلیپ 2 وا هک یاکیپ ( فر هبصا رقم ناکیپ اس۲ و

۱ 

  وک بم

 راجسب ي دقت (ف) دلاب لیبی
 ۸ و دو نتسف

 2 و اس ز ۱ تیانت و فو رعم 0 نایلیب زا یسمج يسراپ یاب ج 1 ( ی 1:

 تسا بارش
 3 ی و تب اس ابکیپ

 هلادب و تر ۳ رب و درفررسکلاب ( فر يابليپب مبل ينعيب اب رس ) 
 يح ارص و بارنت تر و بي سراب ياپ عقب ( فر رکبپ
 متسر بقل (ف ینلیپ ناب .اتس يفکب ( بر شخژد نار نر



 ید بلاغو فی اس 6بقژ رکشیپ.

 ورشبیو مدقمر فورعم (ف) نرتکبول

 یینشو تر اق" اپ اپ سکل اپ ) ف ( یضکشیپ

 تفیس يتعب فوق وم

 سلجم له "ات هنک بسح و بن ی امب دیمآ نآکمزب

 هنا هتفَک يضعب و هننک میظعت نت روخا رف ه هش علطم

 یسلجپب هکنا ینعی تفو رعم

 هنکارماو راه ابثد اب تم دخب بلاطم شرع هک یصخش

 شیپ همون دوجم عبطا ر اقورم 3 دیو يقز را

 * ایج رت دم" وت دوعسم تس دار اخسرم #

 هلقم (ف) یونشیپ
 تشذگدف هلهیباقم ( تف) هکشیپ
 کش ذگ هک یهاعخشی لقم | تشر) ينتسپ

 هیجحم یمن و يس ماف اب رسکب ( ف ) نیکشیپ ۲

 یپ اي مان زیپ و يم اظنهجاوخ حوديم يك هنب مان

 راهش یبايلتتجم رپ( اتتترز) ر

 يروگنا با مش رسکب .( ف ) نیشن شیپ
 هنیوگ هچامام و جاراب !موا هک ایاهو ننورق مو

 هلب اف يز اب

 ماما ینعی ()) رابن شیپ

 هنناوخ هقرجاو نآآ فرع راکورتف. (ه۶ رز هیت
 ناطمق راک ( فر شتآآ هشیپ

 و گن ددم و تم هحخآ شمب (؟۵9 ر ای نتدو

 هناوتاکشیپوچ تلودو تخب # دی 7 یناقد لوپ و

 * دایوت مای شوب حاق و ترصن *

 نرم برم 4 تضوا هیلف والا 106 یاب
 يأنت و یفخس و صبب و.ضبح يف اوعتو هنی وگو

 هجا و عرم یدرک هناخ حتفلاب 1 (ع) نکات
 ریش رسکلابو غرم یایضت و ندبس اما و ینفآ
 تستیرپتوتسوب هیغس رز و باقف ۲ (ع) ءاضیب

 هرصب مد تسیا هناخ ورصیب تسپه در اهچو سر اغی

 ۳۸۷ غیب
 ۵ هی دایر نب هل | دمع هناحخ ناهنز هک

 ناکگراتس ينعي ( بف) ییرز ءاضیب
 يهش"۲ دوخ و عرم مخن حثفلاب 0

 تعایج و موق لض اوزهچ ۵ دن اهم و يمد"۲ یا

 هضحد

 تسیرشرسکل اب و يد زا لسم

 هک نیرزهضیب لثم ( بم ) نیرزعایضیب
 هش ۳

 باتف شب ( بر ییشت "۲ هضیب

 *یعروشرب
۰ 

 مونش هک دضیب ينعي (فر) باز هضیب

 هلئم ( فر رپییشت ۲

 هشای هدشن نارد هچپ

 راکب نارُکی زایهک هشیب و دکر ۵ هضیپ
 دلثم ي الکر ه هضیب

 هنرادنپ بانق۲ ينعي نت نیرز هضخب

 تشذُگ هک یرز هضم ثم (ع) حبص هضیب
 باتف 7و فرب يتعي (  ف) روناکه ضیب

 هیاپراچهدننک جالععتفلاب (ع) راطیب
 هلثم (ع) رطیب
 رتکا اما ندیرخ و یتخورف حتقلاب ۷۶ عیب

 و نهیرخ ردارش هکنانچ تسا یتخورفر د لایعتسا

 سای اسرت ياناخت دابع رسکل اپ

 (ع)
 مثل ایو ناب اسرت هعموصرسکلاب (ع) عیب

 اک مد دز تسد

 ط وط حتقل اب اعیب

 ی

 ی ایاسرت هبعم رسکب ناییب حتفب
 یرن | و 5 مود ۵ نپب

 (ع) هعیب

 شنزرس و هنعط حوتغم لواب ( تف) راغیب

 هلثم (ف)
 یجغ و رسکل اپ

 هراغیب

 ( فر) لاغیب
 هنناوخ حم ر يز اب

 ءژزمن هبجعم

 « زرف نایمب و دعا وجم يامب

 دشرل مویضم نیغو جوتفم لواب .( تار هلغیپ

 (بفر) ناعیب



 شیپ ۳

 دنن اپ بسا شر درام و رخ
 بارشدلاپب ( فر ۱

 ناهلنز جانباز یکی منابنو

 ۵ ۳7۱0 و رسد

 ههنت و شیپ ینعیبا . ( ب ) نخ یب

 رافوورهقیی ( با) هکس نیب

 39 ات  لنس پ
 راف "ابابو عتفل اب (تفد) نبیبس نیب

 هلت اه رهاز و نییاروش و چشمی تیم نیسو

 نیس مض و لوهجم يامب ( ف) نوسیپ

 رز تسیرپش مان و ندرک الیم دلم
 فلب ] يزاتب هک دییس و هایس _ (بف ). , هنیییف

 هنر

 یشایل عمیو تسا يداورسکلاب ( ف) شیپ
 هوب لت اقره زا تیاغب هک

 و تعنص و تنرح لرپجم يابب ( ب) شیپ
 هتباتپ ام ربن فمل زا هک ینایسیو

 لوجم ي اي ور وسکم لو اب ( بی) تشرد اشیب

 هنیولا ,دقن

 دنب رگزین

 راکشپ

 نآ ینعب سران "ایرسکی (بف) هضیب راشیپ
 زا ایا رمپ رلید و ی او تسدرس ر د نجنرب تسد

 دوی و سپ

 نانز هجنا فو رعم 0تتفر راهنآ شیپ

 هنیولر اه ش ن مه د وب نم يباو دن دم هب ریز ۵

 وتوق و فورعم رسکلاب ( ب ) يیناشیپ
 يتوشن و تیرالص

 ما مرن ياواحا)و جم يابب .( ف ) هراپ شیپ
 هنزاسب ی ورودرآ"۲

 زا * دیو معاش تفبسو جاش (ف) ياب شیپ

 وت غار چپ ياپ شیب 3 دوش هچمنیچپ هومم تیوچ اب

 ۱ * فوش هچ منیشن
 ۱ شی متاع» (بفر) .نیب شیپ نیاهنا تهقاع »6 ف و مد

 ؛یمنن و سران ياب سکي .(بف) هناخ شیپ
 ۱ هناح الاب فوقوم
 يفشاچ لواب هکیماعط ((فا) هروخ شیپ

 نتزوخب

 نا روقب تسايماقم مانرسگلاب (ف) شیپ

 توس
۱ 

 هکیرز ينعي دشاب دقن (ف ر : ها۵ شیپ
 1 نت هدز اب بل چ حنهد مت راکب.ماک ما شیپ

 رازهود ناشیا يهاش داب تحم هک مجع اش اشدای

 يب کنش وه ترم ول هوب لاس هاجنپ دص ماچ

 .نو هبرف ترویهط . کماهس

 پبساپط س ور پبایسارفا مدون يرپچونم

 بس اس مک ريوخم ب

 هالوفو یهآ زاهکهبرح ( فر راه شیپ
 دز

 تمححخ شمپو هتنو

 : یخ روک ی تعب ( بم ) ارعص ر هثمل و شیپ
 یجرف ننن ام هک دوب «هماج ( فر ی ی

 .ياه راک هکنا يسر اپ ي ابب ی 24

 دوب مداکینعیب وزمن و هشاب يزات

 تمايتزوم .( فر روشنراکشیپ
 یو ات مینر یراکتیپ

 ّ هشیپ

 هتی وکزین هاگتسه ار نآ و سلجم ر دص و دجسم

 .یمننو يسراف "اي سکی, ( ف) یهائشیپ

 رزم و ر دبصو ناب وایت رم فوتوم



 ملعم ينعي ( فر ناتسبدریپ

 هلن ينعي (ف) ناجدردریپ

 فلبا هک هنامر ينعي .( ف) يومودريپ
 بشر و رهطساوب تسا

 مه رم ر د هد تسا یعیص مان ( فر هز ری

 تسا تشخ و مک شیص اخ هننک لخاد

 مد7 ترضح,یتعی . (سف) "بی دتاردم رپ ]
 |: ما واج ۱

 لح ز ينعي ( بفر) .کلفریپ 3

 لب لآ برعم تسنی مش "مان 7( تف) دنکریپ
 تا تنج

 هیلع بوتعی ترضح ( ف ) ناعنکریپ
 مالسلا

 هچ یاب هدز ين اثب حوتقم وا ( ف) مز

 دونت فبطلو کی راب تیاعن هک تسا یناهسب

 تسرب شتآو شت۲ (ب) نوجمریپ

 یمو رولنا ب ارشرسکلاب ("تف ) ناعسربپ

 ناتسرب نتئ زین و هنی و مدشرم ناکلاس شورق

 يس اف فاکابورسکلاب  (ف) گتریپ

 تو

 يدنقم عتفلاب (  فا ) وریپ

 وذوپجم ياي و روسکم لواپ ( ف) جور

 ملا لوک امتسا يغرم مان مونغم هطوقتم رمغ يا و

 هنمان زین غرم لیپ ام
 یواضنم و رفظم (ف ) دزوربپ

 هرم ز لثم كثر زبس يأتس ین زوریب
 اهم تی

 هتزب سا ان لرب هک يل هیات ( فر نزوریب

 درب می دق زیر شمانآ ص۱2۵ ورم

 ۳۵ سیب

 یخ ميمرسکی:.( فرز رفغم هزورپپ

 ریغرد هک هنیولار يرز .( ف) ارس نوریب
 هنش اب :درک کوکسم ب مقل ار اد

 ...تقیرط بابراو عیاشم (ف) ه ریپ
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 ۵ (تف) نژربب

 فتثاع و متشر هداز مهاوخ وبک زسپ مان یه دجع يا ز

 ۰ بابا رفا مخد ه زینم

 ابا و هنر ۳ 1 7 ِ

 ی یش اپ در ینعپب « نیش وکسب و تحخس و رملد

 ار یاکخ رظن دی رد

 يسراب"اپابورسکلاب (ف ) کراسیب
 . هتناب ایر رب ورا هک يهامک و ةراپ یتعزپ

 ءذیلامو هققرک سراب یاب (ف) ربس یپ
 رد هچآربز تسا لمات ینعیند رد ام] هدتور هارو

 ه دماین ظنب رب اکا مالک

 رکیب شنشو یس دلیج زا موجن ر کبب گپ

 خاتم ينعيب (:تف) خ انتسیپ

 تقویم تاب روضکم 1و اب :(تف )۱ لتسیپ

 رم هی ياماج هک تسا ك
 و

 همان مث

 هنهدرگونب هک هنایهام ) ين اکنتسیب

 تبیارف"] در وب ی

 فو رعم ه وک سکلاپ | تر نّوسیب

 تفه ينعيب ینسیپ

 قننا ی داش تسیز نت ۳ رسیب

 ست

 توقرب و ناوجرتش (ف) | رسپیپ

 شر هپهکرتسا رسکلاپ. ( اف ) ک ارس یپ



 مپ ۳۸۴

 هجنرپ و

 ثپباشم هطساوب لشمهیپ رذعب  (سص) هبرت < هیب

 هتناوح زین دیر هجتپ

 تسا یجالحمان .(ف) شکن یب

 لا هولوجم يايوروسکم دل واای _ ( بق). ال دیب

 ياج یتس * هیوک یر ازن طیر يب نانس روسکم

 شنتالدهب هیاشن * مد ةغین يپ رس نازا مدرب ّک

 * نیز مرذٌی ان ابی

 ی ( بز لام دیب

 رثید بوچب ای هیب بوچپ هعلسار ی اس و رجنحنو ریشیش
 هیاش ار راک ییاهگ

 و تن هک بال 1

 هنشونب بل حب رغت تمج» نآ فرع هوب

 تشذت هک هب رگدیملثم /(ف) شومدیپ

 تسل هوک مانروسکملواب (بف ) زا ودیب

 قلا وبا

 زن سم ول ین (بت) هینودیب
 هنیوک هنذاش

 دنه مداتسا ينيب مان .( فا ) اب نانب

 ييهاريارد هدایپ برعم حتفلاب ( ع) ف دیب
 یناهن خم, يزاب هچان * دیو ظفاح جن رطش هد ایپ

 لاجم | م نآ هنرو جن رطشدسرع * دنا, میهاوخیق ذبی

 نآ عج فذایب #* تسبن هاش

 ناکهماتسينعيا ( تر میس فق دیبب

 یفاعل هننام بوخ هماج رسکلاب رز ریب

 دنیوگربنار عج و ناولپپ ودمناب هقعاصوه ربغو یلاهن

 اپیزاگدنیوگار هزیرخاب حنقورسکب ( ف) رهپ
 هقفُ يضعب و ءهدم ۲ جن هدنوو ينعپب و هش اب هتفوک

 ردب نیست

 ) فر) | رپ

 یا رمبزآ

 ان یا رژ ي٩ا و9

 هدبنآ ر "۲ يسر اث "اپاب و حاغل اب

 تس

 ۵ ( فر ارج ٍ

 ندکهدایزو شمار دف ( ف) شا ریپ
 ادزهج درگ یفسا رهپ ورک نی ۲شوح تجب دوب اه زبچ
 :دم"7 زین مرچ تغابد ينعيب و ین" اببز هطساوب دفن اب

 ار حاش يرات

 تسا

 ابسکیواسفورعمیسر ابياهب (  فا ) هتسا رپ

 ۱ هتسارمب ,اصح لیقو ج رب

 يزيچرهرذ اد يسراف /اباب ( فر نم اریپ

 هلقم" ( تف) نوماریپ
 بابسا ,فاکشارس مان جتفلاب ( ف ۱ ناریب

 هیامرقورسختساهناریو ينعيب ( ف) هناریپ
 کلمرد * مغزا هننسح ي اهلد يا وج هچ وا هعرد »

 * يهاوخ هنچ هنارپ ملاظ مش

 یرمبتقو ينعب ( ف ) رسهناریپ

 "یکینو بیر يزان "اب مضب (  ف ) هاریب

 زین هترکارن۲و هشاب شاریب ( اف ناه اریپ

 هننآ وخ

 97 نابرااجینعت (ق) " ند رک ابت نهاریپ

 >هاج ی درک

 عبصعاعش زا هیاقک ( ف) فغاک نهاریپ
 تسا

 تسا حبص يفشوم و

 ۳۶ هلابند یی .( دن ) شوربریپ

 هدمآ يگتخبرد هکیروگن !مضب (  ف)

 یزهش مان حافپ هشن اپ

 1 ۶ ۳ هتشآریپثی اغب هک دنبوُک ار مک ( ف) هبنپ

 اقلطه وا ياشع ر د هچناذچ هش اب
 هنتای هابس يوم

 دوشن

 ( فاز ایا رخربپ
 دز



 مچ زا هک ظبلغ بآ یسراپ" اهب (.ف میب

 د هنب هژنم ربو هی آ رم

 دیو يرازن تشوگ ینعیب ( ف) مشپ خحیب

 وکین يور #* هنآ هدیزک تیعنهس نناعم ملاعزا *
 2: مشپ حتیب وروُنا هریفقو

 ان خیچمب رسکل اب
 

 فریب

 «دشزجاعو ه دنامرذ ینعیب ( ف ) هنکخبیآ

 ی

 .دشاب «هدنکر نلآ جیب هک دوبی ر اوبد و يزبچب رد ۳

 یاهک حوئغم "اخو جنغلاپ .( ف) سخیپ

 ن دجیف نایت یوزر زاو ندرب

 ( 3 خاش خیب تشلفار عیب زر( تک: یا اف یا
 .تسیف .

 هانیب نتشپ و خیب

 و وا ي اي 7 هاب هنث ی

 ی

 ان عقل ای ( فر هبب

 5 دیسوی يتعيب و نار هنزام ناوبد زا تسی وب د مان

 تسایمرت مان و ندش هدیرب و ک اله و ه دینناپو "

 .هتسن" رب یر اشیا داغنعز ناو هنه ییدرب لیتشم تسا

 ین اب ابی رسکلاب ي زابت ذ یلاعت فح زا هک

 2 ر وپّضم تسیدذج ر ۵م

 3 و ه نت لر

 جتفب | هپب حیچ ياه

 کالفو,ده هنودکنایاببحتفلاب  (ع) ادیب
 رهاظ ينعی یسرلف "ایاب دیو یسر اف يه و دو

 مان زین و ملظ یس راف "اپ اب ( فر هادیپ

 دوب هدرک عتفارن ۲ متسر هک نانسکرت مد تسی ريش

 لایک تبغ ر ييب تشا د مان ووف اک اجن 7 هاش داب و

 تشا و

 راد اخوهناخ تخر بحاصمهمشب . ( ف) رادیی

 ۳۰۳ ییب

 نجنرو تسد ( ف ) کرادیب

 والق اعو کربزو میکح ( ف) رتفمر ادیب
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 لل خیحاص و يلد له! (ف) (کرادیب

 مل ولم تخب ز * دی وگ ظفاح هجاوحخ يم ابن وه و

 ۶ یتکن اعد کی عرص هعت اف تقوپ # ي را هیب هک دوب

 یگ تشا نخ زد مک ات ) ال اف

 ۱ هیب نا یعوث
 خاتم واولو مولا ( کف ) یسو دی
 رو 5رب رهن رژ اب یامز ره هک تسا یمرد من
 د وب رافید میذپ يم رد

 لا دوس راق فاحاب ["تفر) لرب دیب

 ناکیپ زا هر ترترم

 نسنج فوقومل ]دو سر اذ ياب اب (ض) .یبدیب

 .دشای ناکیپزا

 هبوربن کشم دیبينعي (ب) يربت هیب

 * يربت دبی و هزان ید يايحاش

 هنلب و ریطسو هب رف نز حتقل اب خ ییب

 تفْلبم ن زوبرسک و عتفلاب ( فر) تحخدیب

 رغصا دعس نایجنمو هره ز برج هک تسا هر انس مان

 دن | وخ

 هان سرخ عنفل اب ( سفر 0

 تت

 شب ری مات و ة يانو هد ز تسبار 9

 0 هاتف م 1 1

 تا تا ی ارام

 ا لک مان ( ف 1 هیب

 تس يفخر ۵ مانر هیکل اب () ي ربط فیب

 2 ین "۲ ی ر اذ "اب اب حل ابو وبشوخ تسا یلک و



 تی ۳۲
 رواهح هعب لتادزد و تسا بزم منتچ ز | ثب انک هلابه

 باش فر اع دم نازا هک تسا تاد وجومتاذ زا

 د درگیم د وب و تسمو دنزبم تفرعم

 (یشخور
 ند رگیمرب ینعب () .ن درکی جم الکل ابی

 ماغیب يسماف رایای (تسط )۰ مابپپ

 رب هل امپ میج حثغب روج هل ایپ

 ج3 اه 0 ۳

 دادن رابتعا هک ینا هفیاط ختفلابو ندیدرن

 شور نخس و بان ۲ و

 تسا د رورس هد رپ مان ( بف ) يتنايب

 ندوب فریب يهگيب ) ِف / ندوب لعب بي

 نآز جو مشبو لک ز اهکاناخ عتقلاب (ع) تمب

 روالدو سقف ورعم ۳۴ت

 نو فیرش درمو فرشو عیج تامب او تومب دن راس

 ندرک

 انس

 هتیوگزیت

 يظفل ذوپجم يابو موس لواب ( فا راثیب
 مهب ار نایب و ار نالف یمتچره و نایپبو نّق هنن ام

 هتسی ون

 کر ابم اکم عتفلاب (ع) مارصلا تیپ
 ح الطصار د تساماوح دین اسر اخیار شرک اکش اجننا هک

 نیو ار لماک

 تسا يجرب مان ( ع) تایحلا تبب

 خافسب ار نآو دتناب یخاتسک ( فر

 تربح هن اخكوس عنقلاب ( ع) یا با ۱ تمدد
/ 

 .مرگ بوقعب

 هبعک هناخ ( ع), .ببنعل | تیپ

 اجم دن تفلاب (ع), غارغل تب

 کسر میم جتفب (ع) س هقبلا تیپ

 ۰ رصدب
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 ۳9 یقبهت یی هیت فاق

 فررعم ياب و ,وسکم لواب ( فا) تسرتیپ

 پش اوپ مدپ هدز یبسب حوتقم يارو یناقوف ياتو
 ه اقتعاواب نایس راپدوب تفتدرزر هب بنا وپو تسا

 ندینارذگبش (ع) هتوئیب
 تبما یه اه ختفل اب ور لصا رسکلاب )۱ خیجب

 یسراف میجو ابابو ختفلاب_(بف)" جیپ اچمب

 تسا هزیرلنسل وپجم ایی. با ) :. ۵ اجیب

 هک دنا هتفُک و دنک هاگ بذج ابر هاک هننام هک حرس

 تسا يناکرهوج زا يعون و دنک بذج زینار غرهرب

 تسا.کشخ و مر يو عبط هک يغيج هنیولو

 خرس يم و نوخ (بف) پا دم ,د اجیب

 نآ رفع زو

 :نهدول 7 نوش غمت ( فر غبت نوک « داجیب

 دش هار يبيعي . ( ف) .دشدر اجبب

 .ميجووجم يابو روسکم لواب (ف) :کجبپ
 تحر درهربوآ حب هک تسا يهامُک مان حوتفس ییجع

 "یك و نانز دنیرس و هنا د رف لشجار تخر ه دجهب هک

 .دنیوُل زین ار يرتشن | ین و نایسیر و مشیریا
 یسراف هس يه,میج وای وای. ( ف ) كکاتبپ

 ۳ واوبو هتناوخ هرط شیز اقب هکنا

 متسر هداز رها وخ وب رسپ  (ف ) یجیب

 زین و هد ز هقلحو ۶ هیچمر يوم .( فر هجبب

 تکشحخ دچیب هک تحر درهرب د ما دن ئبپ هک تسیه ایل

 دک یفل ز زین و هنیوگ هیقشع و بالیل يز اتب دنا د رک

 ورد یسح بجاص یرا رشبو رافز هدرک زا رقم شرس
 "امیز تپج هنراذف

 2) هدرم زب ينعيب (ف) ءدیچربب



 اب
 ةوبقح نارد ام

 دزی رهش رد صوصخم تسبول7۲ (  بف ) تك

 و نبننیه و هبت رم مه يسراپ "اب ابو حتفل اب و هوشیم

 و مضب تسپ "هوبم مانزین و رکین نیترسکی و رب ار

 لد له" و یدش بوح و ابیز يفعيب یبرع رد دی هشفن

 لظنح مودرسک و وا عتفپ ( یو

 ابیز و نام دافتو وکین و یثقل اب (بف) ججرب

 ۳ مویاشین کیدزن تسیرهش عتفلاب (ع) فیبر

 هوب کشوکدد ز ین ای حوقفم لواب . ( ف)

 ر زا يکي مان مویضم یناتو دنش نایآ

 ب۲ ناجم رد هچ رگا هیاپ ماچ .(ع) همیهب
 هش ای هتشادن لقع وزیپن هک تابح يذاي شاپ

 يرتمر يرگن وت یبترسکی (  ف) نیهب

 و دتفه ینکیباو یب ربا ینعی . ( ف) هنیهک

 * نیوف يزاخب کاش هدر و۲ زین فادت و جالح

 يراين يهز رگد ,ذلب * لاسو همو هنیپب دصابحاص

 * های

 هچن" رو ياب ناشنيسر اف ياب حتفب ( ست) یپ
 ياپآ ينعب- تاعللا لحرد هنری راکب نا مت ایک

 وسپو مدق ثشپ لبقو هیب یاب رسکب و ه دما زیثا

 يب دنیو هچن انچ لابند و بقتقم را تیانکو هصق

 ياربو هرپب ينيبو تفر یبآ ل ایئد يلعب تقر ییا

 ه دما زین هدترم و تب و و تفاط, بات

 یسکلاب و رپ ینعب یلاخ هض حتفلاب ( فا) ایپ:

 دم ما

 «دنمرشو لجح و فورعم (ف ) بآ ی

 نازک * دیوگ ظفاحریخا يتعم فثاوم فنور يبو

 يب اب نوفک ه هناپن * هش بات یب فلحخ شنتف و

 ۷# دشت ب۳

 ثسعضوممان ( ف) کتابایپ
 يدايا زارود يارجس عتفناب (ف) ناب ایب
 دف ایر ویط و شوحو نکسم هک

 ۳۸۱ ایپ

 ءدروخ هز وج مومس و مکی مضب ع) فبایب

 ۱ (بف هدف و

 ندرک يراک بش رو درگبش (ع) تایپ
 طشاو کیدزن تنی رهش ماقو نوکبشو
 شوماغدض زهنو يراديب ( ف) هایب

 تکورع4 سر یاب ( ال .  دایپ
 هیور اهچ وکر ۵ هک تسیلکت مان و

 حیط هدايب ينعي ( فر دارنو هایپ
 دوب فی رح یشسناد نوبززآ هیامل نآ و یداد

 ایم تسا یهیدمانرسکلاب ( ف) رایپ

 نارد تسیرپش و فپب

 دال و عابر ( را هوس
 وهکور امخوهزب رخ نوچد ران

 ناز هک تسیهایگسکاب (ف) كل زابپ
 هبیسنل اب رهجنرب ار نارس هک زرگز | نع وب و دینی او

 تسیه ه و هتیوگ زین يز ایپ ار وا یتنک بصنةس هی

 لنرپ هک يز ايپ لعلو تسا لعل ر کعم هکيهوک یم اد رد

 تس مت تسرد لوا تسااجنامادوب ز امپ

 زایب يسراب ياب رسآب (ف) شومیز ایپ

 ۱ هنیوٌر افللا لصب يزاتب هک يارصص

 هلثم (ف) ستزنزایپ
 تغارفو ندوس اب تسرما رسکلاب ( ف ) اس ایب
 ن درل

 مضب فرفوم هلپم نیو رسالاب (ف) و ابپ
 دنن او زین مالس رن7 هنیرل ار ناهد ه هنکات

 لمر ملعمهن لکش مانو يهبهس عتلل اب ( ع) صضایب

 ۲ شور سر روخ ضایت

 یشزگمنو هیزاغآ ينعرب (فر) ندیز اغ ایپ
 ی لجن امنجو

 هلثم ( فت) نیل اغایپ
 هسن اکو ح دق يسر اف" ای اب و رسکل اپ رز هل ابپ

 ناکلاس حالطصا مدو دن موخ با مش نآ دب هکد وهخ



 ممب ۳۸۱
 هد و رمشضشعم دحاوز | تساضکم دحاو ادخ هکدنب وکیم

 تسلهدش , هاصاددنز هک هجاویآوهش دناوت ین, داص شم

 ر ابتعا یب هب سپ دتبولییب | وا سرف "اکح لو اله

 تسا پساتنشکب مای دنفس اوسپمانو دش اب لوا للقعسیپب

 یبابوا همیست هجور ه ناخروم تشادم انریبت هر 7 هک

 تسار ببسب هک دنی 1 يهورُگ هن اه درک فالتعحا یا

 يگيج و هنتنک ی

 دوب لقاعو لریز ی
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 ۷ روا يرا درک تسار و ر افق

 هب اشیبوآ تسد هک نا هدروآ هقرفو تشٌمسوممس |یی اب

 زبنو يديس, شیونازب يد اتسياب رث | هک هوبزارد

 نیابارواتفای تسد مل ءدالبرثکا ر دوچ هکدن | هتفگ

 تسا تسد زا مد ییهب يتعمکي هچاریرن دنناوحخ ماف

 مانو دن دیمان مان ییاب هتشرذ یمانیه انپیت لبق و

 هنلب سپ تسب۵ رک

 یشج یسر اف میج رسکب ( فر هنچ یبرب
ِ .۰ ۰ 

 نوچ هک تسا یایسراف هدعاف دچ هام سب!م ود ز ور
 : هنریلدمعز ورار نآ هثفا فق اوم هام م ان اب زور ماف

 خرس یعب لو دنرپ اهش و و هلغ عاونا ز ور یرد و

 ار یمهب لر یو دنتن اپ (ماعط رب و هننیچب هیغسو

 ۱ ر دبفس یپه و دنروخب هتقو تابناب ه درک ه هیلام

 هژناد هظفاح توق و يوقموهدنش وغبریش اب و هنیاسپ

 ۳ یاسر, سا نهی هطساود ار سنجی و
 کی 3 نور دنا ش وجب

 نآرصبقو یبب؛ نور هناش رب 5 هنجنپپ

 نو دنکسا لبقو یلنتاحبب ( ف ) ج رس نسب

 * دیو يرجوفم دنناود

 هینس ییهب و خرس ییب تسا عون ود نآ و
 اد رکن اش زا يکي مان ( بل ر ر اسنپ

 فلاو م وهس حذق و مکی مغب ( تی ر) يجسم

 راخ زا تسبعون هر وصقم

 یی رتپب ینعیب روسکم ٌ] واب ( بر دمیبمب

 مان و دنیوکخ زین ار فا دن و جالحوهتفه و هدم"۳

 ره
 بارپس ردام

 و تفایو ي رکثن وت یبترسکب ( ف) یبب

 يزيچ یبرت وکین

 ینایرم بیسب هک يرپش یمتعتخ ( ف) نبب
 عقفلاب و دنیو زین هنهپ و دنک نالفط رد ام ناتسپ رد

 * دیوکت ينآ انالوم ندرتسکو هشيیه و هضی رع
 لفط رمز ۱ #* تسا منیترهشز ا رپ هجنغل ام ناتسپ

 وب نت ۱ نوربب دزبس

 هلساوب نویمم زايعون متفلای .( )۱ هنانهپ
 هنزپ یورب هک ه همم نان و تسا يبب شیور دظن ۲

 هنن آ ودخ هچیلک و

 ن اکدوک هک درک يک وچ حتفل اب ۱ ته دنهب

 زجن و هتمان وتل شهنه هتنادرک هدیچیپ نایسی رب

  جتفلاب هنپب يبرعر دویسر اف "اب اب لبق و يز اب ی و
 دجبلک يز ات "اب رسکی دنمان ناجاوص و ی هیمارخ

 يبك و هنزوب ار وا هت يروناج مان حلب صرق و

 هننا وحخ

 نورد بناجزا نآر ينهب جاغلاب (فا) هنهپ

 ننرس هک ناگشوج زا يعون و هنیوگ یطف يزانب هک
 دنلنا اوشرپ هداین ارد يوكو هنز اس هچفک هننام

 وری هنپ رس زاب هدر نهم دورغب یکیدرن نوچ و

 يز ان ودیآ یبمز رب هکدنما ذلن یبنچپهو دننز

 هنی وکن باط ری اط

 يا رب هک جارف هاکن باوخ عنفل اب  عر) وهب

 نایم هجرف ای هنیس نایمو خارف سیم و دنز سر اش
 رد هک هناخ و هلماح نز لفط هاگ ما/۲ و نانسپود

 حارص بحاص هنشاب هتخاس رلیذ ياه هن اخ شیپ

 یتعیب زین و هشاب هناق ادج هکارس شیپ هناخ دیو

 تسا کنتوک

 ناوجو هزاگنز ( ف) لکوهب

 و نادنخ درم موبس و کیمشب (ف ) لوهب
 ایلسم هک لاهلا تمب و يصخش مان و موق ياوشيپ



۵ 

 يزچ رب رم اب ندش

 هک یك تشب لثم (نف )ا تلنک تغهو

 تفت

 يمه"7 تسوبرب هک يدبیس یهتعتفب ( ع) تقهب
 ةهطس او ب ) یه ابسای مغلب دایهزا هظساوب کی ۲ خی هب

 سرب و هبفس فی ار لوا دونترهاظ ن هبرب | دون هیلغ

 تک

 "هد ام زتشو لاشنيب هه امرتش (ع) لغرب

 هتشاب هدرگن وا ینیب مد بوج هک

 عوکذت الاج هک تب لثم ییتعتغی (ع) کوب

 دش
0۳ 

 هزاتوناوج نز حتقلاب ( ف) هنکب

 9 افاوابرسلپ ۳ت) نیرکیب

 شیز اقب دقت هرس ار میبس هکیسکو دنکر انا وکین اه زیچ

 هل اب هبختنم و ه۵یزگرب هک ياهزهچو هتناوح دق اث

 کدنا لهب یبرع م دو, اذّلب یترسکب ( فر لب .

 نذر ي مازو یبرغن و ناسا و
 مان يمس ياف "ایاپ موهسو مکیب حذنغب (ف ) ولهپ

 بوستم ادب نابز يولپب هک يماقمو تسا يتبالو

 پیتر تساو میشم روس مر نو
 یم تششمد و كرزب و یو ۵ و اناوت درم و تعخس

 ی"

 شت"7 نابز و فورعم تو یتا و لپپ

 دنیوگز من یولپپا ر وا ناتسرپ

 ٍل انچ هزی رگب يتغي ( ف) دنکی هتولپپ

 * یلووت غبت ز و لجا دنک يبتولپب * دی امرفریپظ

 * مکش هنک بوت تلود انیشد زا

 قمر سرخ مابجب تل ن!۵ولپپ
 ن دین ادرک يور و ندش نادوک
 يرب اوب يسراف ياب حتقب ( ف) .ن هزولرپ

 هیترمور هق رد يسلاب درک

۳ ۳۷۹ 

 هلثپب ( تف ) یاس وار

 نذرک نیشتیه يتعي ( فر ن دین اسولپ

 یتتیرگ يتعب ختفلاب (تف) ن درکولپی
 ه۵لنک هدنخ رایسب يه رم مان ( ف) لولب

 یشیناوخ یی (ف) "ی ناهنولپ
 ثشذگهکيناولپب لثم (ف ) يولرب

 ثس وب زا يزيچ مسکلاو حتغل اب ی ]

 ودراد تشلنا چنپ يم 3۲ تس د ت روصپ هل هنز

 ۳ و

 يالک و ددرگن حو جم

 ارن7هک دنزوف نآرب نایمرو بیز يارب ييشي ربآ
 تشارسکی عوپضمو فورعماما هنن او زین يکننس د

 مسشل و هصغو مغو ریز ریز یمتصتقب (ف) ۳۳

 نوج دروخ ياه روتس یصتیشپ و اه رگشلو یار اوس

 هااغزب و ه رب

 هکنانچ تشا الف غب اتم رسکلاب (بفق) نابرب

 تفتقحم خنغب لیف و تساحتفب عوشمامآ ناپب نالف

 رسکپ وشم و ثسا

 هنت بضغ رد يتعب ( اق ) هما رب موم

 تعرم غیب ينعي ب ((ف) ۳ ر و حب

 میمو هدرن يناثب حوتفم لواب ( ف) نیت

 ذ,اذ فلیا ياه م احخ هک رغسا م نایه هطوقتم يا زو

 دنادناو | يوسب اهر اخیآ دنکوا نقل صف يسيکي

 تسرد هدزن يناثب حوتفم لواب

 ۱ زا ۲

 نبفسو حرس تسا مسضو دنآد ماد یجعک یک دن او پرت جنبرب

 تکه ام نی رنآولد جرب,د بانف 7 دنام ثدمو

 هان ياهزور زا يزور مانزین و یک اب دذه ی ایزیو

 ناادتیسوفو ن اواترب هک تسیلکوم مانو هد اب يراصح و

 حرفنمد هچن انچدنم ان زین لو القعو دش اب رایاپ ماچرشکاو

 گجنمریميض اقهذع هللا یضر یینمویل ارهم | ترضح
 تساهد یباشم دزن لنع هد

 هشح راوب ۵

 رد آ ی هیبم سسح



۳۳۸ 4 

 یراو دب رذ | هد هات مهب طصف ار ذ صخش یکی

 تفرگمب فرضوا تیالوزبا لس ربا مچ یا اعت كح و د رکن

 پرشو معنت هنپج بوک ياپ برطم مازه شث هدعب

 دوی,درج و 5 رب نسب مو ارپ یندوب لوقشم

 دوب هتفرگ ار روُلریش يز ور هکدنی رنو ید زا اروآ
 رب تشذک ,دره زا هک دز نانچ رهش تشپرب ریت وا و

 ينحود شوّلاب رو ياب رمت كبب لبقو تسشن سیمز

 فذعی رو مرپ ریش ار وا ي در و رایت تن اقا

 هنی وک زین فلا

 قعون در خیمصب فیت يا ( ف) نم رب
 هک دنیوک ار هز اغو رغصم لکو يشيرب"۲ هتفاب زا

 دنلام يورب نانز
 و جریو ينخرد مان حتفلاپ ( تفنر) دس | ربرب

 هلک | رن7 و دشاب کشم هیپ عتفب و خرس مهشیرب"۳

 تسا چمارمهب نآ برعم هی زین شوم

 يزي رنوخ و يروالد ينعي (بف ) يارهب

 هرسان مردو نوب زو لطاب عتفلاب ( فر حر

 ين اين و ین اکو یناویح ( بف ) ع ول هس رپ
 یار و هدز یناثب حوتغم لواب ( ف ) دکر رب

 ببسب هکد وب اضعرلی هو اپ تسد و هنبولا ر کرچ حوتفم

 هنناوخرین هونپارن] و هشاب هه تخس راک ترثک

 تشذگدک یمارپ لثم ( ف ) ناسربمب

 يا و هدز یناثب حونغم لواب ( فر ج۷

 رد هک تسا دوبل رواب زا يعون لو جم و اوو مویضم

 يدنهر دنکودش اب ئثر شوحخ يفاصو تفاطل تیاهن

 دنماناو

 هللام (بف) هجورمب

 جموا ولو ارسکپ (ف) نورپب

 یقاص تبانرد

 تخمک ور لتامرسکلاب (ضف) : وز ورتپ
 و مویضم هلپهم يار ورسکلاب ( تف) نور
 یمن رقلاوذ مان فررعم او

 د ویک ر ولب لوپج

 اب

 .یط وم و اشنم هک تسی 1 هغیاط مان م

 هنن ای تاجر ۳
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 اد هرپپ و هشاب

 ساپ یتعیب هدز يفاثي یوتفملواب ( فر

 تشاد بترم * دنناوخ | رناپساپ ر
 * نار اد رپ يتيج

 ( ِف) خاص نیعبرا فاخ ِِ
 مالسلاو تاوصلا هیلع هال يلص هانپ تلاسر

 ی دم مان ور وجب نذر ؟ رود عتفل اب ی
2 

 بسااتشک یب راب هنومارسکب ( فر هارزرب

 دانی رگ هاز از تنربش اروا و شوایس پسا مانو هانت

 ار ۵ ازی کن ربش ۵ مو ابی # دیوگی سود رف ينعيني هب

 ناریح و یتفرگ هان عتفاب ( ع)  تسرپب
 يه نه نارهح و نت غور ۵ و دان ناونب و ندرک

 درک نارمحو عطقنم

 وکین ربخلا راد ينعي نت رسکب (ف ) تشپب

 يدعس داد کرت و تشا نیزین و ترخ۲ر 5 نار اک

 ينعم هک * تشهب محنا دنیب يسک تمایق * دیو

 * تشوب يوع دود رک بلط

 بیرق تسا يقيالو مان ( ع) : این۵ تشرب
 ۱ دا

 هک دا دماب بارش (ف ) یح وب تش.رب

 ما و يگايب یحوبطو دوب يتنشي نوچپه

  اتفرفوميات و ابرسکب ( ف) کنن تشپب
 هاب هک باهسارفا یلیلارادیسراف فق اک ودرهو

 اقرشمدو خرد تسیعضومم انزهنود وب نانسکرت هاش

 زبن ضرالا هتیق | روآ و تسا یاسکب نآر دزورو بش

 هتیو

 درماوور بوش ينعيب (ف) وریتشرب

 ماعطرا تسبعون عتفپ ( ع) طهب
 نارُگ ختفلاب ظبر اومندو نیوب نازک ( ع) ظررپ



 هک دنناب یسکیوچ حوتغ« لواب ( فا) هنابپ

 هرب ورف فاش نورد دق اشیم ارن7 هک يب وچنآراجد

 هنیوگزین هناپارن7 و هقانشی هوز ات

 نایاپ ماهچ حتفلاب" ( بز مب ابب

 تس ) ۵ درب

 عیج واو

 خالص وریخرسکب» 2

 نبسحن هیلک يسراف "ای ودره (ف) هی هپ

 غورد و نتشپ غورد مضلاب ( فر 9
 ارن"۲ هک تسیر وناج عثغل اب 6 هن اپ

 دملک سکل اپ و یسر اف" ای اپ لبقو هنیوُل زین هنز وب

 شوح و يوهشوخ نز حنفل اب هن اغب یی مع ردو ص قو

 مهو الاپ هتوک موس و مکی مقب (  ف) رب

 جینافرو
 نایسراپدک هتفگكنهرف رد ( ف) ک رترب

 هاب 2ام تام دمت سی

 يم کر تب هد وین ر ابتعا دوب يم هام هد زبس لاسکی

 مق 1 و هک داش تابه ناو راد لباس فلک هک هیت

 یبط الس مظعاار وا هشیم

 حقاو تکوش ي ذ هان ه اب ر امز رد د زج لاس یا هکن"

 ۳ اسب ۳۹ هرقع دکلب هتفگیم یمظ

 هش عق ۵

 *# اد اپ ر هقنآر یع ارث ح رچ رس

 نآ نوچ ذص و ح ون ریع شدزس کرت هک

 مالسلا هیلع رو رسن "۲ ( فر فلخ نیرغمب

 ۵ اشو ین اوج و تسیا هلبیق مان عتقلاپ (ع دنب

 نه وکین و هاش و ينام

 واب ( بر هتیپ
 ی ] يعون هدز ین اقب ح وتغم لو اب و

 هتشپ يدکيب حوم هنثم یداث و لو

 بز آرد ار ما و هنز اب دارن

 هنراذلنو دننک سپه و دنن رب ورپ ار هقپب رس ز اب

 ۳۷۷ ظن

 هنمان بات رياط يراتب | رنک و هیچ یبمز زپ هک

 "نتفل غورد و ناقب عتفلای ( فل) هنیمرب

 ینامداش و يوکين ( فر تجرب

 يگز ات مود نوکس یمکیعتفی ( فر هجرب
 ينامد اش و

 مانزین و يراق مظاع ماما مان ( ف) هل درب

 يراصنلا مبیت زا ر دام

 متفل اب و نادوپج هس ر هم مضل اب ( ۳

 هیلغ و ند وپن تفکنش و ير اسن وکن و ندش ک اله

 تفااطهبت زا درب افیلکت و نهع یشور و درک

 زهنر 2] اب سفن ید هتفرگو یمم ؟رب نه فیافو هد ایز

 سقن لنت و يداو نایم و رهش و خارف یمز

 يتعپب هدز يناثب ح وتغم لو اب و يلدنام ير اهسيزا

 ببصن و طحخ

 ۲۳۳ رو نمره 9

 مشی ربآ زینو دنبوگار پسر ویز ( فا اررب
 نآ برعم چم ارپب کشم هبیو

 زد تسا * ,اتس مان عتفل اب ( فر مارو

 نپ ناپسآ
 دنیوتو نامس ر اپ ياه ز ور زا يزثور ی

 نایجنخم و دنناوخ حیرمار نآ ربع

 روما هک تسا یکلم مانو یسیننهام ره ز ! زور متسهپ

 نآرفاسم تظفاحم و تسا فلعتم و هب مارپ؛ زور

 :متوهچ فوقوم یماب ( ب) لث مارهب

 دوب هدروارب ی اکرت یییوچ مارهب

 واو و مهجاب و عتفلاب (  ف ) نیبوچ ما رهب

 تبسن ییبوجو ناووملشون یزمرف رکشلرس مان يسر اپ
 تننا دن يپب رف و دوب دقز ی 11

 خیوم ی 2 2
 هاش هاب روک مار + نایه ( ف) زلودت ۱ ریش م ارهب

 لاس ماچ تم دنو رثودشوم اوج خوی زا



 يوب ۳۷

 نایمز اس مضب و فنی اپ هتخاس کاپ ج۲ یبیکرس ,هک نآ

 تآ مپب تسا یهد و ییمب تسا ,هشو هو هنا و زیچوه

 ينارتت ینعی ( ع) عنفانوپ

 هنشاب ینعیبو يگتنسه7۲ ییتیضب . (ف) هتّوب
 روکخمهتوب مغی (ف) هفنوپ

 و موب هتنام تسا يغرم مفلاب (ف) یو

 درم و ینیاوک خرج ار[ هک يراکش تسیموناج

 نفرت یليهلاو یعل عتفلایو؛لبضو یاداق
 و فورغم مشلاب ( فر یوب

 ينعي مودرسکو مکی مضب يوبو يورببو يوخو عیط و
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 وبنشوخ يزهچ,یسراق يايابو مضل اب ( تبف) ایوب

 وز | يوب هنی وگ هکنانچ يزبچ ریس ینعیب و يوب هب و

 هیماو ببصنو ء رب ينعیبو تسا دن ام

 تش خنک ایوب لثم. (بف) نایوب

 زراکق رق هک یکسا ( فال ثس رب بت

 هریک

 وت:فلخ ينعيب (ف) وتوپ

 مالسلا هیلع لب ارزع هتینک (ف) یخی وب

 تان

 يب رعب هک يوبشوخ فرظ (بف) نآ هیوب

 هنیوُ هنوج

 تسیآ هدنرب مان مضلاب (ف) هک یوب
 هنیاس رظع هچن [ دی ( ف ) يباسيوب

 یک يوب ينعب (ف) ونشیوپ
 منک وب و میوبب ينعب . (ف ) مونشیوب

 لاک یب و کجحخ یهوک ب ( ب) تكلکي وب

 "اپاو فورعم واو و وا مضب ( ف ) نیبوپ

 دنناب ناهد میمرشآو فوق وم ييع

 يدنموزرآيسرافواوویزات ياباب (ف) هیوب

 طسوقم هک نهیور زا يعون هلو دعمو او و پسر اف ي اب ابو

 ۱ ِد 

 ناهب

 دوب يدّزما مان و هناجمو

 یکبل و هشاپ

 اقث رو

 هدیر دو دشابیزو رتوکمتعتقلاب (ع) عامب
 و

 :هش اب لاک تیقدچن ا عتفل اب اب یسر افرد و تسا

 هد و کا هک يتشوواگشزمئو یفشوو و ةزات ز حذقب و

 یش اب

 2۷ وکینا مراهچو مکی حتفب ( فر) هجاب

 تضس رز ابمو ناولپب عتفلاب ( تقر) ر هاب

 ۱ یتیمقو اپ شیب يزبچو
 گززیو هدام نارتش عنقلاب ( فر رذاپب

 يارعصتسا يه اي هفوگش جتقلاب (ع) راپب
 یحنامتهم یسر اف ر هراپب و دتیوُلمشرقبل !یبع ارن ]و

 هدنن اوح غیت یئدز اب هکازوجور وتو لیحرب رد بانف

 :ثسا يرپش مانو «ربزجو ن اتسکرتب تسیا هناختب مانو

 يفرظو ممس ور ز راظق هسمضلاب زاپب یبرعر دو نر اتسو دنهر۵

 ری ن هیجتسزیچ ناب هک
 + ناز مسرت * یو یم اظنمسوم يزيسينعيب

 * راپب در" سپ هوهم ده د شیپ *

 یتسهدنونش سران يابي ( فر اریذپر اب
 راک زور هوحخ هک

 زادرب نامرقو

 یقسومزا ياون مان (ف) هنکشپرابب

 .دهینارآ سر افمجنپااب عتفی (ف) اریپراهب
 دناخ فوقوم"ارواب حتفب, (ف) هز اخراپب

 دن اب جوریو دنلب هناخ هتناوخر وسکم" ۱ررف او هک

 کشد تماوک فوق مو اوب ( ف ) شوخراپرب

 هننک یکشحخر اپب رد هچاریز هنیوگ لبلق يز اقیدک

 هدوسارنآ هک تسا يو راد مان (ف) يكراب

 ۱ هنیوئرهوک
 »نی ننسپابد و اجبب رذع متفلاپ (فر) هناهب

 اه درو آ
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 يلع وب مان زین و .دوب انس شرح مان و

 دنیوکن فاقو

 تسااجنا زادن رتب تسا يه مضب ( ع) عوب

 یر ورس هتسن ر د و سوم اقلا یفا ذک ث دم ي دن مت

 غوب هرهاظ و لاتسکرت زا تسههد ی ون مغب عوف
 هدناوخ غ ون فیعصت ار

 من اد دایس ه؛یجعم نبغ مضب بی جیغزوب

 ان پ رع و هوب راپسب راپهب وا هکن "۲ مسکا اب و

 تست

 نیاکر دی (.  بق.)» اخ وپ

 کت
 نیو ي  وب نی وا هه دنیا ذ اکیت یپ

 تب یک لای (بفد) زارن وپ

 اع يعي مشلاب (ض )۱ شورف وب
 يوک ف و رعم واو والا مغب (یفا) بن

 كنم رب زب !من"۲ هک هش اب هاهبس رب برچ و هثخخ ونم
 یاد و زب هددن و نآ رب ار تقایقج و

 جن اوج زیفا فخر * بار یآ و داریکر اد غار 5 ی
 و ,لسح و کاج و هنک هاجرد هک هنی وکار هلو
 يرعن سیشار یعموقیب] دنزیرب یمآ زب بک اشنا
 لم ۲ بججعزچ هوب یراق مش * هدروآ مظن بیترته
 * نامرجو من ور اخرب ز * يوپياهشجره د وب شف
 #* کلوپ هلغوج مه و لقف دنام

 دنناوخز هن کرف ارنآ و دوش یناومات لنت 7 رپ
 ندرک باشیب ينعب (ع) لو
 ایم شدم رو ( فر لّوپ

 دن موق رم هک لب

 یا وه رد مچ خرما

 ۱ ؟ کو دم
 دوبار در تب يي» و

۳  

 ۳۷۰ (نوب

 يناولبمان يسرافواو و اب مخب ( ف) هالوپ

 مد دیب هک يز ر ایم زمن و نام د دام ویذ و ین ) سییآ

 یبمز رد يتشکپ از وا عتس ی دوب ه هم" باهسا رف"۲

 منهرپ هتسب دتسد يکي * هی ول یساو هرف یتخا دنا

 و ۶ اقهارمپ دالوب زار يکي * اقت

 اب دز ( ب ) یاخدالوپ

 دین اوخ زین لر نه و يا یه[

 سرقت زار تو ن اجبس هال وپ

 هم رز نان ادناربت و غمت ناروالدو نارنر ایم

 سران راوو اباپ .(بن)  ي هنههال وپ

 بس ماعطز مان ییزاق , ءپ ایا.( بفر) 7 ینال وپ
 انب ذک

 مناوتهر هزب رج وکذموارب (یاعق0, دیال وب
 هاب هیمس شن ورد رک اه هرمم ری اس و

 هننا وحخ لد را لی

 ار نیمز فورعم واوو لوا مقب ( بف) موب

 راهغشا تماشو تسوعن هب هک تسیمون اج مانو دنی و

 و شقنم "ایی دورد هک تسا يتیالو مان زمن و داد

 + دم [.تعمیط و تنن رس یتعپه و هنف اب کت ر اکنزو

 هزیکراب تسی درم دک م هیت # هنیام رف يدعس جام

 ٩ مور ياصقاادولر و و انامش * مپ

 بام شر ۳ ِ تر رام وب

 ۱  تشیوپ زجنوتسا

 (ف و رعم وا و و مضب ( بف) «راسم وب

 هک دن رپ تسب ر وناچ

 ميکح مان .(بف) رنعم وب
 ۳ ین و (:تیفد) یزموب

 داد یبمز يوئوت * * بش ممن یپموب یکی یم ۲ رب *

 ۶ پت هزرل يا

 ۵ هتینک ( ف ) نوییموب

 هنیوُلآر ی اپس7 و لضف عتفلاب (ف) نوب

 لانما و اجشو دنپسوُل هد ورو تسا ,نایراهو نب یلعپب و



 شو ۳۷۳

 بت قعب بف اعسب فداح یببیط منانزمثو هیعطا

 «دمآز من وآو

 يب سن ) :ندیتشکی وروب لس تسوپ
 ۱ شناذل مرش

 یه تفرش يب نلعبا (بف) نیوز اب تسوپ

 یجسو.یجیاف, ایر مضب ( ف)  ن ۳1

 بیدزن تسا يماقم ام مان نم ماف تف اکو بقوق ور

 ۳ : یوپ اشهف

 اپ ,(ع) ؛کیلسوپ

 ٍتمسا يه د ترا 7 تسی مچ ظ .( ف) جنسوب

 هئرتب

 حالطصا ید فورعم مفلااب 6 يبق) ةندن ویا

 تبباحو ,ظظحت ود فلت هقوصتنم

 ا دصاپر مس وب ینعب ۳ ف نیتشسکش کس وب

 رکشدک * تسکشب هسویرکش کت رب کلم * دبونيم اظن

 ۱ ت تو 12 اهد رم

 ؛ ( بر, ندیسوپ
 ينجيب و 1 و درهزبو, نادش یفخبر تکیدزن و

 تسايزات اپ اپ لیقو تس« همش ز بن ن هیبام]

 ههیزیرو «دیسام] يتعيب ( ف) یدبسوب
 هدم] ز ینیسر اف* امب کی شخدر ر درب و ءدوس تخسور

 تسیبرچیز ات" ایودره (تف) بوچ«دیسوب
 يماظن هجاوخ هباهن نازوس تشکنا نوچ بشر دهک

 هیاين # اینک رد هل یب وجه دیسویوچ ۶# هیامزف

 * غارچ نروچ,ٍشت [ بشی

 رم کو ایی (  ف ) شوپ

 نارب  شوب مدنآ تحاسوکزیچناره * دیو سو دف
 فنع.اپج ياغوغ زین و * .شوب ازناورخحرچ تسا. ۰

 « درک رف وزل هک نتنابوا 7 مدرم ز | رابتپ

 هنش اب

 وسکی هارژ ۱ یسرافوا ورا منفی ( بف )۱ شوپ

 هگنا میذ يه ام وچ# دیول يبامت هزرو هد هار ووم
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 عیب
 ۳ ا وخ ذط و 5 هش ب" هنا ل و وچ # ياد شوپ دب

 ۱ واو ولوا مضب (ب) .پاش وپ

 ما دمبرمدد * * دیو ارپب هننااوخای ور يز اتب هک دید

 بانبمل تخذ شب هبزج میوگ هن# ی اشوجن يم فن
 مغلش د وچم واوو مصل اب (ب) هاشوپ

 هيجعم نیش حتق رلرمرا وب ( فر تکش 9

 2 موقرم کشپ دارم دیر

 هیچ نیش نت رلو,جمراوب (ف) ناکشوپ

 قد یو اون

 برعم جنس وب ي ره يحا ون زا بس ايش د نون ِِ

 :پجعم سش عتفرلوجمواوب )( 

 وه دحوم يابب منسوب سوماق بجاص نکمل نآ

 *د روزآ :هلیبم نب»
 یک يوب يا (تف) ومش وب

 فالغو شوپرس يس راب ياب تب ( بف ) هنشوپ

 هتننوپرس هک موکذم .نبس باب مد یکیل يزيچ ره

 هش اب فالطم شوپ يفعيب هفشوپ نسپ همش اب شریرس

 ل امعرب رهنف درم جتفل اب ( فر یشوب

 يزمج,۵ شوپ رس یسر ۳ اب میخب ( بر هنیش وب

 عاقلابو تسا نقتخر ۵ ودرهم«قل اپ (عر (صصاوب

 تخس و نتخی رو ندبظوپ و ینق اقثو ند وپن مب دقت

 اب مذب ينعم /

 هتیوکار ناب هو 2 گل رهن ممض و

 « نی دب و کن رد و نز ب مس و تنم و

 عننل اب زمن و ه دم[ زین

 ..نآ هنین رک تع وج جو (عد) مصوب ۱ 61 :

 ع) یصوب

 ۵ روح تسا يتشک

 ع ونطی" ای و هاشنفل ز و حیف او

 11 ن اضب و راد ه الکی محکم (عا) تفاطو

 ۱ ی ایاهه

 نافوییپ تسد ششکر ادقم غتخلاب ۱ 6۶ ) ع وب

 رد شش و بسا ند اهن ماکشخارف و نآ ریغو نایسیر

 راتفر

 نوت اه د حالطصاب ییع حتی, 1( )" ار لع وپ
۲ 
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 هروش ينعب ( تف) "قلمرا:روب

 هک يزباب يدنسوُك مضب . (ف) بابک, رز وب

 هننک حشبس نو ره

 ندرتسليارب هنناب های ا هچنا (ع) ایر وب

2 
1 

 زبجره زا دوش

 هناخ نوچ هک يتشج (ف) يبوکايروب
 دننک مدرم يازب 2 زا امی وق

 جواقزهق ناتطاوتم»ينعی (؟۵) نایروپ
 پساو تعحخ رد مدت یس و او ای مدقب 6320 و

 نام و يغب یال اب و من ةو بل مر ام ول درک اد کو زین هنق

 هرم * راعتساپ و دش اب فان يفعب زین ور اقامو ینیب

 يولوه ينالاپ پس"۲ ار ندوک هچنانچ دنیوُ ار میخ

 مز وبرک و رد وکرک من اب سوت درگ اش * دیو

 هچنا زینو يازفا يوب ينعي ( ف) راز وپ

 هشاب رتوپکو يب۲ غرم مکشرد

 1 ار را ف. شسب تخس.

 تن م دمقس يتعي کمد پس" و 5

 ۳_ِپِثس < هننشکب )0 ی یر ی وعس تجاح

 ۳# ریخپ شز وب ,شخب اطخ می رک *"

 ( ف) کزوپ»
 او دیو رع اش هتیشت من و تیوطم هطساوب هک لگآزچ.

 و ان ز رب هک ي زبس عقل اب

 هراذلیم * شروحان اب 9 تفْک ین ِ

 هایس رومنز نوب زدن و # هتف گو يلنکزا نارپ.اق

 بادرگز من و شب ] 5 ر وغب خب ینیبشت لک ۳ رک

 ناوبا ی 4 ف ( ندکتو هو

 1 وجنتوحخ یار «جعم

 دنیوگ ر دنب دن هک يهك مضب . ( ف) هنژوپ

۳۷۳ 

 يأز نوکس و 1 وا مقب

 زا ءدم[ 0 کاپ ي

 سزوب
 ( فر رشاوروپ

 زاون اوت وم یییمواییاه

 نا کش موقرم هدنرب باتک

 ادم و هیت رک یو را هزوب
 ابو يتسه"7
 ۱ ۱ تخرد "ههت و هنزاس

 کنم ی عام اف )دیو
 ۱۳ (ع فر سوب

 و هتک زیت یس راف واوب و يئتورف و ینابز برچب ام

 با مشز آ ناکمت ه؟ تمیی]رش ياراف

 ود و ه هش لاثم یصومجب ین مان و دم وب يزات يايپ

 و يشبو مد باصن رد و يقخس ینعیب تسا ت اغللالح

 نداتسرف سپو نداد سوپ تاغتالازنکرمد ندرکيفت ورذ

 هبو نغورب در ندرک مت و نتبماو صنار منو

 بفقافن و يلاح

 تدس لا نهی ب(ضق) اس وب

 يهتورف یسراف اباابو مقب (  ف) هو اس وپ

 3 يسک نی ریشنابزب و ندرگ

 یشررافواو و"اب ابرو عاقااب۰ + (تف ) ناشوپ

 و و سی اقنتردياج فوق و نیسو

 هنتیوگ ناتسوب شیز ابو

 نایسآ .ينعي .( ف) ي ابنلک ناتسوب

 ملجب هک تسوپ .نآ ( بف (

 ری د ياجر دو هقصنلا یقا فک اهن دوب هتخبو ۲ نو ییرق

 ۰ 4 تس وی

1 

 اپ نو دبرف وس رب کاعض تقو رد ه؟ تسا بانک از7

 ناشاش د اب یخ اب حصرم ف ز | یعب هند وپ «درگ

 هز درگ ي ٌ اّذک شق مداموار که

 لا و افت ماهر نه رکزاب تسوپ
 نسو۵رف ین اسز ام مرعم یلعب لدرل تسوپو ید وپن

 لتنا دب درک تسود ار يوشيه پس انشکوچ چ # دیو

 * د رک تسوپ يه نوچآ مو

 هک وب اشین ذ هناذغیاط. (ع) اعحرس وپ



 رود ۳۷۷۲

 ۱ با مش نممز و اسف و جم پسآ تكنر وز هنناوخور هنارف"۲

 ۶ چتر ی بو یاکن دش هایت و« لاله و

 عج 7 اب مر

 و عپچ دشابن یزدیج | روا هک هتشک دساف و تسا رواب

 هم" [ود رش د رقم

 ار رسپ بل وا يعم واو ولو مقب ( ب ) روت

 دیو مش وقا روا هدوب مونقریش نهار مانی هةیوگ
 ينه"7 مان يسراپ ياب مضی ( بر پارروپ

 ه هننک یا ریو, یفعی 6 عر نیجاروب

 م ذسل | هیلع مش | مپ, تربضح (ف) ۵ ار و

 مل اظ تعخس هک تسا يهاش هاپ مان تم وقوم

 دننوت زین کاعض ا رن]

 فلعتمهه راودزا یکی مان (بف )۰ جناروپ

 مالسلا هیلع ر هرس نآآ

 و و

 -ریمآ تربفح یتعی (بف) اجیه لاروپ
 همجو هللامرک بلاطمبا یبا يلع نبتم ویلا

 هجوز لس رها صسج رتخدمضل ابا (سن) . .ن اروپ
 نآ هب پوسنم فورعم تسیم اعط ههنا روبو نومام

 ناروف هک جودق رپش مانمفلاب ( ف) ۹۷1 اروپ

 ناسارخب تسیش ا رو هنب وکزین

 هک زیورپ رتخد مان (ع) تخهناروب
 و درک ي هاش داپ- هام ماچ و

 جبرات و فش مد هکنانچ تسا بوسنمو هب يناروپ

 ف و رعم تسیم اعط مان مضلاپ يناموب ۶۵ م و7 هدیز

 دنی وکزین اون ار وا

 یتعی ساق "ابابو مضلاب ( ف) نیناروب
 ۰ موب ناریا یهمز هاشزد اب دک نو دیرق#

 یناکرهاوج یتعی ( ف ) لبجروپ
 متسر ینعی یسراف"اب مضی . (ف) نانسروپ

 يدرم مان سران "اب مفب ( فر اغسروپ

 و ملاع داوب

 ی

 . ع
 یرتخ د فشعب اما فی النخ یب رت,هها

 متخدنآآ نوچ ذوب «درکر اهتخا وا بش دم سوبعم

 ژونایس وبکم رثک او هن یش نارلسم و د ره تساوحخ

 دون هنی] هش

 یاعوب ایه يسراف "ابمضب ( بف ) انیسیر وی

 د وب هشیپ میکح هک انیس ب۰

 رجب هدوب تشدرز رد+ (  ف )

 و | جم,

 یلقیا یس راف "اب مضب (ف) ناریعروب
 مال سلا دیاع يس وم رغپم

 لو ي ر ای يي * هیون ای اق اخ ي هننفگر ز زل 7 1"

 مس ر تفاجن مفظ مصح رب * اقنع روپ"

 نآوریقوت ینعی ( ف) ه ابر وپ

 روم ماق يشرابواو مضب (ف) كکروب
 يار حتقو یسراف "ابب و دنمان ارغب ارنو ناسا رخ

 ول نازاو دنزاب هرن سک و د هکن"۲ یتعیب هلپم

 دنههب سلجم لف اب يزيچ

 جولقياروبرتخد مانآرعتفب ( ف) کروپ

 زمن کر وف ار وا هوی روگ ما رپ هلابح ر د هک تسا
 نیو

 مالسلا هباع یسمع ترضح يتغي (ف) میزمروپ

 هلمرف یلع ترضح لیاف (فر) مجلمروپ
 مچ و

 ار ( فر دنمر وپ

 23۳ وام يان موبر اوت وم "دلپپم يار

 وب وخ

 بفاصيرترکشب فو عممضلاب. ( بف) هروب
 ۱ ياج نجنیضب يب مع رد و هنیوگزین هر وب اب هتسب کش و

 و یبمروب | روا هک وبتوخ تسا يه ای مضل ابو شت"۲

 هنیرک ربت ر وب



 تف

 دیو ار رکب رتخد م وه هوش هنلپ رایتمب هک هدن اب
 فیحا ي هنش ی اب زب و هنت ا وخ زین ه زی و دارن و "

 ی نادانو

 هثناوخ ار رمث 2 م وهس اص ورصحخ هنم ان او رث

 روم او وایت رو هم 1
 بارعم و هنز | هلی هد این نامم ر دارن" لاثما میس

 بوت همح اض هابکت ي زات وا وب و تسا هقوب نتآ 3

 ی ت سن

 ر * ردیدیب تسشزک ۱

 مدرم بل اذ ينعي / فر کاخ هتاوه

 فورعمو !وو مویضم لواب, . (هسف ) ر ابیت وب
 هنتا و زمن هل اروخ ۷ ی فرم مان ْد

 ب"ادایم هکن7 مش زا و هنیشن اب بلرپ هک هتیو 3

 ارت ودر و خز پ 7 يلنشت تیاغی دوخ و هرب ذپ يپگ

 شنادر وخ هک هنب ود .هنمان شیفت ینانول

 یشذ و هش اپ هظفاح ت وقو يوقن و درو يپ دا وخمپ

 ندرت ز ار ههدنرپتسا يرون اج مشلاب و هنک زبت او
 هدتمان هلئب شدنههک ۰

 ت.درولآ و ردب و ندچب ک تفل اب 6 ) توپ.

 جاش يتي .(ع) فاتوپ
 ۳ ممقل اي ( بز رجاو#

 رفورت و اين دوح سراف میجم

 هک يدرم هنمنک يفعب ) ع / رارطرفعجوب

 رقعج ام * یّسانش هچ ام یب دیو یاییبط میدید #

 رارط رقعچ وب دو و

 لدصا مضب وز ار ندرکار اگنشآحتفلاپ )عر 9-0

 زا ! يمان وراک ين دم هرد سفنعایجو ما هناهویاد

 باخف7ياماق

 م السا | همش ردپخمب یجرب ياعب (ِعر احوب

 تشخوریم هل ۱

 ۳۷1 رود

 تکاسوراک يگتفش۳و یلتخیم7مشل اب (تف) حوب

 درم م ندش «فنافو ناآ قمر ینت 7و تضعو امر یواق

 تشوآ شقایریختو

 هنیوکاروسب کوقو4 "

 #* تعع وسمم ناب تبو تب يزاغیهش ت

 عاهجيب دوجم هدوب نعی (بص) کشخوب

 اعزنعل ] هبلع ی اطجش ۹ ع) هک داحوپ

 ندوبویتسهيزات "ابابومقلاب ( ب) وب

 یسودرخ ک درس وب و دنک و هنثاببر ۳ سضرعرد هک هاب

 اروا هم ان * ک و

 سبز هک 5 هی وب ی

 ۵ وپ نشد ورد سرت و یه بو

 عذر هشت کنین ته ةچ

 ۱۳۳ اب (ب) [ هزر دوب

 دچنانچ تس ار اسب وا بقانم و ج دوب لوغشم نیج دو دب

 يتشم ییزا # هنیامرغیم بفاتمرد ی انث يک دنپ

 یایلسز ۳ ابلسم هی اضکنجپه انع م يد

 هک )۵ مدوب واد یدوبز نبد دم ۵ يوج

 اوج تسایرم

  هیس هدپ يک يب ییتعذقپ (ع)

 للج يب موم ام ماظننا ينعيب ( فا ) زانو وب

 ۱ ۳ تی مو

 تسا يتس, يسماف "اپ ابو مضلاپ ( ام 7) هب۵ه وب

 بف۵وب

 ماحو دنماهب ماعط مي الابا موا ياپآ ٍ هک فو رعم

 درود
 لوس ترشح هی اعم ان مفل اپ (دم ) ر ذوب

 ملص تسا

 ای
 ی + 1 دآ ون نزوب ( عهر) ر وب

 هب وع دک تیک موم ن م,ود و نا ان و سپ :



 پویا ۳۷۹
 پسا هم7 زبل غاپ ينعينب دب و مرکو فربو ثتسو +

 رانیسب ش امت هک تی ضرتم نفل اب (ع) لاوب

 ی شش ۶

 )ِع) مر رضا وب 4
 رد هک يصخش مان فیته هتک حر یکتا وب"

 ایور هتینک مضلاب

 توپ لتیم بلا بربض , یقیحا

 هلثم (عر) كاعل | وب

 وآ دما رز ۳ ۹۹ ) ّج / بحجعل ۱ وب

 يردژ ۳ لب یبجعل / وب

 1 مالساا 2 رو مسن 71 و ) ح ( 0 ایل وب

 يييدن هنجنک (  ع) لایکلاوب

 ينهيب رجذو يوهژی بحاض هتینک " ( ع) رب ۳
 غارث بحاص

 ییجواو هدنی رگ ات از تل اب" ِ )» يک او وب

 هک اب
 زیاوم هک تسا يفِي ال و مان نقل اب )۳ ۱ 0 ۱

 هیدشتلا و متفلاب هگاب رایسب اجنام ۵ ناورانو
 لوتا و وا جا رصلا يقاد دک سر افرد سا یخ وم

 بوش نوتص

 اهشیار شب ياه راک علل اپ" (ع) می اوت

 ابتخس واعیتس و ی

 پومنا مث" شرف و طاسب مضل اب 8 هد توی#

 بد و یوک يک ۵ و ر دن اوخ زین
 زن 132

 یوتر اد تگ ر ب و د (میآنخت ۷# بو تسارآ

 ناشرم لک اگ اوج راوو مویشم او "اپ بوپ

 "۰ سم رسرب هک کس يرب يدنچ نآو *

 شاپ هداب ۰

 ناز لی :نضب ایاواد هاب" ۰( ابقا)ب وتو
 رد هک مغ یهس» هک ینادیین *هب ون یونس هعواوم

 رآذلت نیا ين ادیت ما
 ی جو هو

 ياه رپ

 تس ار ي من سی ]

 اتها ترب# نفت . یب ۳0 ينامر یا ره

 .یشاپ اب و زوج ر ] یقتم هک تشا تخز 3 تن ومم يیجعت

 تا نا وق)

 هلنم 1 کدریوب

 ۰ تگ تسا خرم ق مشلاپ (تفر) شن اربوب

 ۰ یاهنبم ید گر نام زر

 و۱ مقب * ( تف) نیشپوپ
 درد رو هطوقفم یمن ن وکس و يهجع ياب رسک

 >> تو ۳ 2۲ هنرنرس رب نلننج ورد هک کش اب یا

 هزیشود" .لوپجم وار واب مضب ( بر کوب
 هدف هه ینعیب و

 ]دم سبنوسر اینم ۵0 ) * تکیوپ
 ۱ * کیوپ دهد مادیمد ابس کلم هیون # ین اپیاس

 ۳ ۳3 .تفو زعم رکب وی ن ایه )ع) رکبوب
1 

3 

 ۱ اپ عنفو لوپجمواور لوا مقب ( بفا) لیروب

۸ 
4 

 و درو وهاریفرت گررج هازاو ده
 رگید کلام رد ناتسوهنه زا سیب و هن ,وخب لوبنت ای

 0 ذ مدوشناهمپ نآ تحخرد

 مر انس و هنش

 ندرک متفب ( ف) "نبوب

 منو دنیولار کوش سر ای اب مضب و دره . وب وپ

 هش دتیبک مضل اب (تسف ) ی هوم وب

 :وو رب لوجم واوو مفلاب ( ف) توپ
 یتوپ هبلق | من" هنزب رج زا هک هیلق اذهل و هتیوذ
 هک تسا تول فدارم توپ م اعنتا. رثکا ۵و هنی و و

 و

 ۱ انع هل یو
 زرح هل يراصنا ممیئوبآ ینعب ۱ نع) مابثوب



 نارسپ عتلپ (ع) نونیا

 عقب هوقپ سرافردو يرسب عتفلاب (ع) و ون

 نمرخ مود مضو مکی

 نازسب جتفبز ۱( ع), یییم+
 و هناخ تخو نون حقف واب مضی (ف) هنی»

 هد و۲ هالنبو دن اضلیخ ینعنب دب هیومبح اص عانتم»

 مراپچو مود حنفو مکیمضی  (ش)  تسب هذپ»
 هشت رگ سه

 ندا چو ینعب ( بف ) .ینسپ:هنب»

 ( بار همارخپ»
 دنناوخزمن ييكو هنزویار وا هک فورعم ير وناج مان"

 ۱ اب ینعینی ده و,

 ينب و یم نارسب نون رسکو اب یاقب (ع) یخی

 مبقب ,یلبو دزوآ منا نزن هم وصقم فلز متاقل ات
 يلاعت هل وق سم لرسپد دشم مویسو مود جتقز ,مکی»

 هل ابو , صعقت ال یفپ ای:

 یپزا هک تسا یماعط مان عتغب ( بف) اینی»

 تسیر هنکس و هیومردو تسیا هوهم مان و هنز اهر
 نیا ابلاغدن اپن یفخم دنزپب يهوگزب زا هک يم۲ مضی.

 و هچیلک يزات ياب حتنب

 تسا یسر

 ار عویم ی مان هکناززا دتت یهاوخ یی فبعصت رب ظفل

 دنا هتشوا یهوک یب.

 * اتی مد ( فر هد اینب»

 يرا دیبا ي هعد ( فر ن دارت حرم

 ی وراونسا یپ ينعب ( ثف») خب رب ربع د این,

 ۵ام و عمب و

 دایایآ

 هاگرظن هچی مد ینعی ( ب ) ساینپ

 و ذ روج مچیزاو ربتلتاپ ب۹
 یم مچ شوب ياپ

 مرع بوتعیرسپ مانلبفارسآ یووب (ع) نبماینب

 سد ث انب ينعب مضل اپ (ع) ی اینب

 نیز بد اط, هک شتاب زچ ياقلات مث )او یو

 « دیکچ ب7 دندنب یم هماج رد تارغج هک تسارهت

۳ 
۱ 

 نایذشاب .

 ۳49۹ ادب
 و بانق 7# رقبا نآ *دام يفاب م دقنآ و دوریم

 یک نایم.یتسب تقو ردو دناءد یک همیشت ب اتهام

 دوشم شرت ب دات هنز | هنآ مه یوم

 فورعمیایو نونرسل و اب حنغب ( فر تک زینب

 هنیوو رخ مضت ز اریشب و نام رکنابزب يز افج مخت
 تیسب بانف7 نوچ هک كنر حرس تسا يلگ مان زین و
 ین عالک یر ان و هل وت ا رن7 و هفگشپ دس ر سارا -

 دنیوگ
 رول کشوی گه ينعيب يزات يابي (ت) ۳

 ار نیا هذ * زبتپ ي ور در زابب ور نآ ۶# * هی ول
 * ربن دوب يه ذنا یا زا

 رتش هجب تسوبپ هی دشنلا و حنغل اب .(فعر) وب

 هدرم,شاهچب هکار هدام رتش و یننک ه اک زارپ هک

 و رثش هچب و هنش و هب ریش ءداد يلست

 فورعم ل وجم واوو وا مضیو نادان و رن سک احخ

 شنای هدوب ینعیب و تسا

 رباریو ندرکرارقاو . نتشزابعتفلاب (ع) "اوب
 نداد ياجو ,ناسکیو ن هش

 نایردوا و هیدشت و حتفی . (ع)  باوب
 0 يدب و يتئس (ع) فباوب
 يتعيب هید اب عیج عتفلاب (ع) يهاوب
 ناب ایپ

 عاتم ن دشدماک و کاله عتفلاب , (ع) .راوب

 ناب ند رگ و شود ناجم هک اهتشوُگ و هوبم و

 يلايش مرک ياهداب عتفلای (ع) جر اب
 هنلب ياههوک عتفلب  (بف) جخزاوب

 روپاشینر ه هک هنیوّلیم هفیاط ( ع) فاکس ا وب
 و دنیوگ بق اصعساوب ناکاريکي دنا «زو رب ناک هنچ
 تسا ناکیا دب بومسنم بتاعماوب هز و ربپ

 رادقیب يتعي غایب ندوییپعتفلاب (ع), ,ع وب
 تسا ند اپن خایف ماک و ندورمپ تسدودره شش
 ود ره ندرت زارد رادقیب مف و حتفب و ندیود رد



 تیپ
 ئ

 اح هنااشنب ینعْیب

۳4۸ 

 :( تف#) تایی

 «یدنخ اتو ین ذوب هک ي او * یو سه ینکئب دی

 کن

 مب # اهتنحخاس شوش ء ناو دن دری

 :يديناپ يا. ( بکر ,ننخ اشنب
 :انفرقوم نا ابورشکلاب (تف) سن انشنب

 2 / 4 ۱ اسعم , هر هلن اشدب

 هناقای مود ماکو کلرسکجب ( ف) یشفنب

 نایس۲ ( ف ) مراط نوه خننب

 و4 لب ز 24 ین ول ات

 نایت
 لخق و شن ی نزار هتف) هی

 ی را مو او يه هل تسا يلکخ

 هات يدنار ۳

 ۱ راد

 شاپقزا يعون یجنعنفی (ف) ۳۹

 تخرد نمنپخب و دوج تفد رز شا,لک و شاپ شلطا

 نهج الف ز | هنیوک هچن انچ يزيچ ن اشد و لچوک

 باب ی ۲ یهخایف قیبپ

 اب شیمم .دناک)یمب زاخ "ایرسلپ (ف) تکنپ

 هنر اخبار دو یدنکب تن او وسنن" دن هک منت ور

 یک لو + دوش یخی, تکب هتیشن دق راد هدد کر ب نوچ

 .فاطمو هنوز ین مویض تشن هنرااجیم ار اب ۲

 ناکنپ ینعم ود رییو هقیولز ین ار "ینیسمو یبکو راک

 : راگنبپ هب

 وب ی وا یور هر !ویه هرفولین و

 ناتو هکل اب بقا :نیایکنب

 ۱ هک 6 ندرت

 يسراف فاکو "ابایورسکت اب ( فر ناکپ

 تا لحدو دنی و ل اپن شدنش هک یبگ ور لنیحص

 1 يدعب اردو یشاب خاروس وا نایمر دلو ماچتسا

 رب ارن ۲" تیالو , "یب نوچ دن ب7 مسقم رس رب

 تشک هک دالنب قم نینپشب ( تر نا ۰

 ما

 وب
 !نئرب ب7 هتیسفو تسا ناکنپ کی هانیوُک ینیشنپ ب۲
 فیوگ یتاهامس لایک لاب رک يرت هکن انچ حننک بج وه

 سرب ناکدیوحمچ نت تشک وحهکناز *
 یاکمب

 . ایه نوتفمیرات فکر مشلاب (سق) . نارکیب
 . ههنپن تخر هکاجن# سر اپ ف اکاب "(ف)

 : ر یر اهسب ز ات *دبوت يولوم ما اعطز ] یلید هت يتعی نارکب

 همون نابچ م ۲ وب ی تن * دنشن رز یآ

 , :هلبم رو س راتف اراب حاقب .(بف) _ هرکی
 هات نناوحلافطاب نا  ي
 رقم يمر اف "اباپورسکلاب 6 هیت یشتسکنپ

 يزبج شربورف مرینظمو

 اف فک اب شب نت نکنی

 ۹ د ربورف

 ۱ ی طعا رصتاویمسجا هضا)» :کلکتب
 هشاپ لک ت حر دات رمط هکسنرادو هننوکزمن یدک

 ۱ ۳ شفق هک ءاکتنب نبی > ( دف ) اهکلب

 اوج رد اب فا قم"( تف) زینب
 ۳ اب و اطعهنا هک هلتسو

 رسلب ) ٍِِ ۱ ی 1 و

 ينامغصا ترایعرر اویدد ام ابتلا (ه) کدلتب

 7 ياتپ# دوب دهان اب | هنچ هک سانش یی هی و

 لیس و "ید دوم یسر اف" اب

 4 الت د رپ هبوچآ مو دعربع

 هزبنو نم رخ نون ملفو اپ عتفب (ع) ونب
 ناونب نایمور آ هیانک ( ف ) رغص داونب

 هات

 بار وا هک تسا هوییم مانزین و

 ج نمی ۱( ع) هدونپ

 هنوا دخ نون نوکس و ان ی تشاج نونب

 ه دم" زون اپ طتقبو نابالت و يمرخ

 تك

 + دید ان يس

 ۱ "نی وکزمن نز و يه وا سي
 ۰ نا جبب و هامای ع ۳

 کد چ هاي دک زپس شام ( فر نام مپ

 تن ۳4 7



۳ ۱ 
 کشم هیب ار وا و فنناصادپ رک هچنپ هی تنب۱ يلک مات

 هنی وز ین

 :هک :تسا يهايک عنخلاب ( بو ) میم هجنپ

 هنیوکز بن می میرم گنج و میزم راوی 1

 ( ف) هدنپ
 گر زب ملعو هنیاوگت لضفم

 ي غانب هک وضع و دنومب حتفلاب
 تسد و ياب تب

 نمایه و رد هنب و ناریسا و ناتتناوبد و نامرجم .ظ

 تن و ست ی یا

 اف "ایاپ مسکل اب ( ی) یتشادنپآ

 "شا و پس ادب و نک اما و ناتب هنیاود اکو

 دا یو نآ رج و

 ی ی

 ناب وار اموط ینعیب و 7 * ىذپ رپ لد و داب ما

 دن را هب مه اپ دیا رعو,تعامزتجی هک وا تفج و

 ز اوبلغ و هی[ بی رف و بتن مو بلط و ترم و عقوت

 نف این هجنپ ول سم ق یاب و يضلاب لبق و ,شوو و

 2 افچ ی ۹

 رلیق و هچ ره لا داینبمب (هقر) و

 يلوت گاو

 مادهناجو تنکمبحاصمفلاب ( ف ) راهی

 تبشا هنپ سابق یبرب و نتشآ هنپ

 , يس ياف اب اپ سکل اب ( ف ) یرادنپ

 ی ينعيب
 :سهرر

 ندرب نایک و ندرک یبک و یتسناد
 هه ی اف ایاب مسکلاپ ( فر) فا دنب

 شنک ناتسب ات تبجرتا هک

 (میق ) ریما دنب
 زن رمش ر سس

 زمآ يرف اسم هل و دلاهضع ی اطلس ثقو رد دفیوق

 هنز يه ایسپ هک خش ی ۷ ب۲ سایههب زر دق سارا تفک و دیس ر مان

۰ 

 ۳۷ سیب

 یجاو هنیوکریما هتبا م دنب کند رک انچپه م هنپ هیأر

 رز لو زمان یی# هنب هک تفای ٍِِِِ

 شا ند يک

 مان زیذو دیو نآ درم ریمآ دیک تسا مش عالب مد

 ريما هنب هک هش ه یبننش مد رم غا و هضع

 هوک يالاب زا رهش رد تسیپ"۲ دنب

 ناج همب
 اش یاوکسو ل ادو ای مضی..(اض)  تخ دنب

 رب

 میحاض هک تسی هيلکو د نیا ( تب ع ووشو

 :ییحص و « دن اوخ عور, خب هتسن اد هلک یکب نه ۳

 ,دن هنیبآ[ شیپ هک تسی.هنب عرفه بسا قو زنب

 ۱ فوت روم تعارزب بآ ,ات

 ید اد و .جافب ,(ف )ر رزدنب

 تشذک هک شجقپ يفعيب مضلاب (ف ) ش دنب

 : ِ ر دوج؟ :ییقیضی و

 يتعب سوراخ" اباب مشل اب (ف). :ندش هتب

 دنخبرک

 بس فخف

 از وطج مغب )ع ( تفقدنب

 هزتپ لّرز زی هنغاپ نی اک تنب

  هنیوگز وز سس و هیکت عتفلاب (ف)همدهنب

 ۱ یر لو ام (ف)ر

۹ 

 شق مياخب

 لودلاوج مشلاب لبقو حتفلاب (تف) ز قادنب

 ۱ 1م هالک هکالعلو رقوجا ؛(تف) لاک ی نزب

 هتنک للکم و عط رم ی اب
 توت

 تشذت هک هم هنب لثم ( فب) هییدنب

 .دیتنوریسآ حقی" (ثف) ينب

 ۱ عتفب ذس ره یمسو نوئو اب (ف) جفسنب

 1 مود حق و م ؟یرسکب یییهاربارد

 * ادب



 جنب ۳۹۹

 دل اسکی نشد دا ينعي رم سصض اخمتنب

 تاغللا لح رد و يس ۳ ایپ ۳ِر شوم تغب

 تم اسم دی هر

 تسا ترضم عفادواتشوگو تسو!

 ,۵,ندرشقامض ای (بق) وب

 رسکب ینعییادیو هدروآآ نادابردرس وه در وآ رجنگ وب
 تسا هی وم داد 223 و ًم
 2 3 ب

 محو هاوک خود مور و نانو

 رانگب هکتسا یتابن عقب (ف) تشذنا جنب

 دوب هذا یه اش فر ودغنام شتروو هدور |ناخدور

 مان تسبرجنت ر دو هنکمک ع اپج توش ۵[ درس دوخت

 یکنالشت هک تنشرفا اک

 هغآيب پی رق تسیعف وم دن ی اصاوذ و ارو!

 تر
 ناواراصن فاکتعاتدمعتفب (بر) یاجنپ

 بش و زور لهچا ر مالسا لد ] هچن انج بشورو ر هاجپ

 ناطرس ج جرب و ی اطرس ينعي ح ءذفل ام ( فا) اپ جنپ

 هلثم (بفر ببر

 هلئم عزقل اپ ( تفر) هیاپ منپ

 ل مو اواب مضل او حذفل اب. ((بق) ۰ 0۵ روی

 ٩ وشع هه ویسو هکن ادب شعاتصن

 دسر هاولص (بق#) ءاع۵ جنپ

 رهبس "۱ مرضکو حتفل اب ( فر فاور جنپ

 کدحنآ ت هم عتفلاپ ِگ) هزو رجدذپ

 يحخاروس فورعم«رفرفیزو یسراف یاب ((ضق) و

 چو اق ياببلبقت دوبر از ابویوکیوشب امخ اکو امن اخ ما هک

 يا مي هد رک يفادن هینپ عدفل اب (م ) شی

 دتیوُگز ین هنولکار وا ه دنغاپ سر

 ۰ وک لشچنک ینغم و نززب ۰۰( بف.) .کشچنب

 هننا وخ موفصع ار ن" برع

 نسخ و ذ ي زانبو نان ورف ي

 ِ "هجنپ * دروجال هرجنپ نیا تعفر هر و

 #* درک هجنپ رس هک

 هبعش هجنب ۱
 ۳ ۰ هی -#ط
 .یسراقر اباب ور عاقلاب ( فر هبرکه جنپ

۱ 
 5 دس

 که جنب ین يا ز( تف) ارجشب

 ۱ هش

 .هاولاص و هسیحخ سا وج حذغل اپ (ف 2 جنکي مب

 رد ينعب حتفلاب ( فر هرز ۵ رمجدپ

 ۱ هشت هیقارم

 ۳ هی دا هنیانک ذغل ای ی تم ز تک
 سم 9 (یت) ول جت

 3م ۱ ی ) ۱( ( امت ۱ هاو خب جنکلاب . ( (بق دز هو رک مق

 .,شوفجنف تسالد حرفمو يوقم هک زبچ منپ زا بکرم

 ۱ ۱ نآ بم ۴

 دسپتخ دور 4 7 اپ اتمسپ ایوب سوت چ حنب

 ر اد فلعت ۳ ال

 ی گالما ریذک 2 ی اب فر هجرت

 ۱ دینی زوب ی ی ذعپ 0 هجحب

 تسیپ یمجذت رک و

 ا یعونو فورعم يدخعو تسد

 ز ادن | مهنغ هب هع)ق ز | هک یلتسو

 و هصق رب و مان

 - هاتسا تن نافل ام یتشک هرجنپ رب الاب زا هک ي تس
 ل اه

 ۱ درد رب

 ينعب (ف) ندز یسک ي ور ربهجنپ
 ند رک ه اس

  مشاب ۳ تسد عنفل اب ِِف « رپ هجذپ

 حن حنپ <جخب رب هل هب ابعع هنپ *جفپ و ين شیپ يسر افممجو

 ه دید ز د هچجذی هتپجخ ينکب عقل اب (اتفر

 "رس هجنپ

 ند را زینس و ۳/۹ کنج ین ماق

 ساوح منپ ينعب . (ف)



۱ 
 نر اتم

 و « نایب ها هک يللب جد وب يم میییض ۳ دیو

 * انپزمت نابز مکیا دوب وا |

 دقبنب حیجوا واه نابیرگ عتفلاب (ع) فاغب
 منکر بيتتب يسراف فاکاب (  ف ) مک انب ۱

 !يسر اف دفاکو اب جنب ( ف) "نت وک ًایلب

 یر هنکسرد هتناوح را ذع يز تي هکن" شوت لصتم 0

 ّ ناهم هچنآ ثاغلل لحرد و تسااظح اب مش

 یرمآک ی ینعیب يسر ناف اکو اب نو

 نه ۳ زا تیاانکرینو تیشر و غوطب ی

 " هنوز هلیاق ير اقب هکفچنام دوش دلوتم ۱

  تتبس در د رب رب ک دون یهد رز ه تشنا ۴

 |رکره رپ دهد ریش فرش ی انسب ز تم دام هو و

۳ ۱ 

 دیو لایک نیو دمو قلا تر ماذپ
 مئ اوضیم م اپ ج ولت * ت ولو سلجیب و 1۳

 ِ رم هچر اب و تسآ نو يفحيب ماپنپ فذخم ی و #

 )9 یتز و هب دتبو ۵ ی هشوثو هژرپ هک

 2 * دیو مارهب هن هنب دوخ يوررب هز

 . کاک رب + شیتست و خررب یمانپ # فا رد د يا درارز

 مسقو هللا مسب ینعیب متفب فر ۵ ری ان

 هناود رک یعنس) زین بجع لب هیوم رب ۵ دم ین.

 هیجنک هک * اشنادش شلل د : بجع هزیا مانپ #

 تبب یبضر د بانک هیت اضیو * ای مد هزول ر دنا تسا

 »« دش عقاو مه ز ایت وز ات ینعیپ فوم

 . یياق میج و مود نوذو اب حتفب ( فقر يد انپ
 ِت ۳ 2 ۵

 اب ي ,دنتس بحاص ییاپن هز ينحيب زمد یزانممج وب

 . لقن ههناق وف يات لول نون ياجب يوله ه ریپظ یض اقا

 هند رو دوب د,یکب هلایحرد نزو د هکنا ينعيب هدرک

 ۱ .دنیول ير ام شا سپهر

 یاتشلند ياهرض ابن اشنا عقل اپ (ع) نانب

 هام رف ۰

 ۳۹0 ثنب
 کنی تسیفخ وم مصت ای تای زکات تب شدحاو
 ر شو اند شوخ ي اهّوب

 لین د شیز اتپ هک لیند حتفلاپ ف ۱ زوانب

 حنا و

 لب رک نخ تب (ف) نبهانب

 [:تسلا تبب رنازاب تکین و هب ز ]| طب تب * همانهاشز

 وا ماکر د دیهانپ نادزیب * وا

 لوا حقی (عر 9۶ اب قبیل رب تر نب

 درک بو ییمزررد تب یب ينعب
 ۳۹ ةعب .( فر نت کهن الزب

 . یو اب ابومضت ( فر نودببخ رب هبیخپ

 ندرک فرفتم ينعب
 هیوک يرازنافا:دنو یالح ۲ رب ثبخپ

 * فشعرسز 1تن کی دوک شان يزپ هبقپ *

 زوضنم هیام ينعي ( فر  كاح هبنپ

 راکنا و تلغش ( فر ندرکش وتر ندبنپ

 دف ندرت

 تشذذ هک زب هینپ لب: ین نز هبنپ

 تفاصو مرنو فرفقم ينعب "(ض) .ندشهبنپ

 ندرگ ,يلست و ناشیرپ,_( ف ):.نالر یک هینپ

 ۱ هرم دب ابی نوچ * ۳ هیون يول وم ن دینا درک شوم اخو

 * هیوش یم عغاب نام هننه * منت هبنبار

 رگنم يسراف"ایای مشلای ( بف) نکهبنپ
 اس هنک رب لبق و نکوعمو

 ويولوم,نداد بی رق ينعي _(تفا) نه ان هبنپ
 روروصنم هن هبنپ نندوز تسههالوج لفح *

 ۱ *ا م هالوج  د رتننا یی ادرکیه اوهچات *

 تشذٌگهکزب هدنپ لذیب (  سفا) و هبنپ

 ه دز هبنپ شوب یاب ينعیب ي اپ هبنپ

 يروتنا يمو زا هکزر رتخدينحيب (.ع) مرکلاتنب " ۱

 هد رک



 نن ۳۹۳

 من مو ينس یفعب (ع) هنیلب

 م# حذقو يهراف ياب رشکپ ) ت / هنیلپ

 مشی ربا تسیها با م دو ماسحخو

 و یشذ هدنک يزات "ابابو متفلاب (ع) ییلب

 هچنا کاپ دف یس رمان "اپای هیلپ یس راق رد يلش اک

 3 وز  عیلط

 هات د اب سیفلب هک تیالو مان (ع) هفبلب

 دوب ن"آ

 ( فا) نیلب
 ي هننفُکر ی دلا ثابغار وا هک دنه هاش داپ بقلو دیو

 هک تساييمکح مان عتفلاب ( ف) سانیلپ

 ادوب م فنکس اطلس سین[ ي دن دن اوخو داج ساغیلب مو

 يوراد زبنو كانین داب رسکلاب (ء) هلیلب

 و < رب ش ن هنش لها هک فرعم

 تیلهاج مایا مد هک هنیوُگ مهار هدام رقلتو ینخس

 وب" و دنتسپ يم وام و ؟يولبر ۵ میم يم شوحاصنو

 و (ع) هبلب

 تش ذُل هک ت ایلب

 نخ اش یه تر ۱ هدنگرات ستقن (ع) مب

 میم دیدشنب ينعم ود رپ و نامرک عیاوتنا تسیا

 ناتس # مغ راب یوزا لد ربارودع * هنیوگ هراپع
 مد و دوع و بای مریطسدورو * داب مپ عنق هیلک وآ

 وا مان ین و فرم دح رد.تس | يرهش مان يييهاربا
 کیا یسک راتسد و رس رپ دز هجنپ زین و تسیی نا

 ید خانم و دشن ه دید بم دقتم مالک مد يفعم ی هب

 ین اهدرک لايعتسا

 نایاب و هقساخون هاب لرپ مفلاپ ( ف) نب
 یی" بکرم قلا تشب رجفت ره تخرد جنب و راک

 هاینب ينعيب ری و نازج و یبورسو یبلکخ هکن انچ
 بابساف | دینشب وچ * همانه اش تیپ داهتب يتعم فقاوم

 عتفلاپ و #* یب نا هچ يلنج نانسددک # صنس یبا

 هدر و7 زبث هونب وونب ینعینبدیو یم رخو شعار ز و غاب
 . یا رقخد ينعب تنب حیج حنفل اب (ع) تانب
 کنک شر ابو !نتته ناب هک ن اتبعل ژیث و

 ۰ نر (ع) صضرالاتاغب

 ۱ هروخ ياپبوج زین و هنیور یبمز
 هنامز تداوح حتفلاب ع) رهدهلا تانی

 یبیپب مه دط وقتم "اضب رضنلا انی و هنیول ار کین و

 تسا یفعم

 هناهراتس هس عتقب (ع) سفنلا تانپ
 تسا تالل ! زن ر ۵و یب و يب زین و شعنب لصتم

 اچ ۱ ماتم یه تاتی

 جا یاب ۲2۳ یا ری

 یک لر و هر انس تفه

 ينعي (ف) ل ۵ نوخ هسر نخانب
 هانانچ فاتشم تستاد رد یخانباتس فقرع

 تر ایع تساهیوم رد دسر ياپ خانی رس فا رع

 یتسیرف نوخ زا

 لبند حتقلاب ( ف) رهانب

 اه یهاریپ عتفلاب . (هف) کهانب

 تعایجواهشهرگ عتقلاب (عر فزانب
 » ت
 منک ترخاعم ينعي ( ف ) م زانب

 نارسب ر رات زین و زبهد عتفب نت مات

 ي رک شدته هک هضیب ختنام هتسیر یکود رب هک ماخ

 تسا يسراف تفل یا ی

 (ف)  غانپ
 (ی ملک دنه | روا دنتسب رب کود مسرب هک ماش نایسیر

 يزا ريت روصنم تسا وا ففا رم زین اب رسکی هنیوُل

 هر وش امرهپ يسراف ياب عذغب



 تناید يب يتعيب موبر مکی عقفب ( ع) ردقنلپ
 ككتز هافهای یسر اف ياي ابو رسکب ( ف) رکلپ
 هتک ! روا نآ دبم رد ر دنکس ناطلس هک

 بفاکابو ۳ لئتلپ

 دش موقّم هک ککلب لثم يسر اق

 نتیمز یسزاپ فاکی ( ی ) شوم کلپ
 . ویو 9
 تسوب ول هک. نقشوبو عالم 6 قا)  ههیییکل
 لّتلپ گن ری دم اج تسیرجنت رد دنزاس كنلپ

 ندومزآ رسکلاو عتفلاب ( ف) ولبپ
 فررعم یلنس مال عنقواب مضب (ف)" ناولب
 تسی جفت رد یبتچیه و هنیوگر ولب !روا هک

 يايايو عتفلاب (ف ):"نابوع ءاکن اولب
 دن ب ۳9۹ مالابو رسکل ابو هماوتشب و اق

 رادزسو مامايب نایمدآ

 و دقاط و سرب هک يزيچ عتقلاب ( بن ) جواب
 تسا يقيالو مانزینو هننل تساز نآ دننامو یاویا

 ندیبشجخر د يبرع رد یجتیغی جولبو ییمز ناریا زا

 ناش یتثورو

 ۱ نوش هدنام یعتیضب ( ع) حولب

 هکره دنی و حوتفم مال دیدهشتب ( ف ) رولب

 ناوقن ف رف دنلفا ب7 رد رذاهک تساقستسا عق او وا

 زرد هینب و دنن بانق ۲ لیاقم ر هرکا رکی ديعوف د رگ

 رک ج رودار را دنه له ۲ و هزیجخ شت 7 هنراهب وا ری

 ربلد و ممسج هرم هد دشم مال تن , رسکل اب و هی تنا

 فورعم تسیّلنسودنهر اه دابز !لرزب ه متهاب و

 ر نآ يس ياغب
 ۳ اب يتعب جن اف ( فر سولب

 ؟, نا هکر ورم تست یو ط ولپ

 جنهلاباو تسا ي وماد لبف و جنرزبآ ی نان هدزکس"

 وز ام لاس کی هکتسایفتبد مانو هاگ ان دیدشتلاو

 هبب کر ولی

 اید مشهود دو

 ۳پرس ييلب

 اسکی هقسپ تحخ مد هکنانچ یا رم رکید لاسود ماماب

 هلیله زی د لاسو د مار اب هتسپ هل

 کیهزنون همسر و یک دیس, یبتیضی (ع) غولب
 کد وک ن دیس مي درم دکیو يک فیسرب ی هل

 ری هکیب دنچ هکنا ي زات يابب ( تر. کو لب
 تسا یک رت تفل یا و هشای دتنش اد فلعق

 مویبضم فاکو مالوح وتفمای ( ف) کن ولب

 هننآوخزین اب مضب یبی وچ ریشینت

 دنارحمارن7 برع يبيوچ عتفلاب ( ف ) هنولپ
 هنناوحخ

 ابو تیز «موصقم بل اب ( بن ) یولپ

 دش رت و ناب اهیدی هشنن او عتفلاب ( ع) هلب

 نادان یتجنفبو دنت اجکیو يكانين وي رت رسکلای و

 ندشمکورس بفارط | يومو عاتم لبق و تب ابغیو ی تم

 موما مد يدن کریز و ش اعموایذد موم م د لقع

 سس دب ورا ذّلب ينعب اهصتف و مال نوسکی دلب و ترخ"۲

 مشلاب هاب و ه کم مهره ینعیب و تسا لعاف مس | يتعم

 ی القع مک و ناهلبا يفعي

 يوزا رث هفک مالو يسماف ٍي اب حنفب ( فا) هلپ

 هنبوک سالپار وا هنهلها هک ف و رعم يفخ مد و

 هیدشنب هنصت مد و تسار وطسم ینچ هم انقرش مد

 يزات يايب هتناوخ فک من برعو و ز ارت يوسكي مال
 نیا هیوم بح اصزینو فا رطا يوم وله نا هیام

 يزنات ی اب رد مه نزشم حرفتب ۶ درک لث ينعيني تب ام هیلک

 زیچ یسراق ياب عتقبو تسع مس سم

 هنه مد هکن از هننت يم نایسب , واب ان هک تسب

 دین و نو

 لقع يپ ینز دپلاو , (ع) .ءارلب

 ياب و خیج اب لب واز ۱ 2 (6) ۷
 تسا نانچن

 هدابم نشو يتتسو منر هملب حیج , (ع) تایلب

 نیو مهار



 تکلب ۳۹۲

 م اعط يارجم مشلاپ )ِع) موعلب

 مهرب جنل موس و کیمضب ( ف) ": دنحلب
 «دنراد دچاب و یلنت و هد اهن

 اس7 خاروس مبقلای و نز عتفلای (ع) هنعلب

 یگیو
 میلظع تسیرهش مان مشلاب ( ف)ا ر اغلب
 رب ام و وه

 ناز !ناکولم هک دشن ابوبتشوخو یمن اجنا ص و صخم

 ونز اسعطنو ءز وم

 هیفل ندربورتولگبرسکلاب ( ف ) هجفلب

 ریش نارمب يسراهبمقلاوقي يتعب حتفلاب .(ع) رغلپ

 هک اپن هیحان رد ریس هرسر ایسب تسیرهش مفل ابو

 هتیرگ ر اغلب ارن 7 هماع

 سايطاعن .( ع) مخلپ
 تست اغلل ز لح رد لکش هل ول (ف) هدنشلپ

 » دن اب
 اهن هک يم اعط « دیل دمضب ( فر هر وغلپ

 « دم7ز ین عتفب دنی و يچ اک

 هاي يييسر يه امس مشلای (ع) هقلب

 تسیاهلیپقوروغلاوفب ففخمحتفلاب ( ع) رهتلپ

 ۱ 1 ۱ ۱ مییت يي ز

 عایتو هدرپ سو فلباينعيب یبتعتفب (ع) فلبپ

 رونسنذ رب دییشوءایس و ند اشک

 فرشهرد عیظع تسیرهث مشل اب (ع) ءاقلب
 تاب اتاق

 لعمرد هکتسا يظفل مویسوکیتفب ( ع)  ر دغلب
 تنایديب يتعيبو دناد درک لایعتسا ح دق

 عقل یا یبمزو نابامبحفلاب (ع) . عقلب
 نآ حیج

 کنم نکینز مان :مال نوکسوانرسکی (غ) " سیفلب

 دوب مرع نايلس ترمقح هجوز و هابسرپش

 هقرطو هواب ونمو ۵ جتنومکیرسکی . ( ف ) تکلب

 مبانناخو کاخ # دیو نانیهلم هی" ننوخ ممتچاب هک

 ,شارف ار سودرخیتلل * حایصره دنملرذيم هچارس

 ِ ۱۴ تب نیززم
 فورجم مو۵نوکسیزوت و یتحتفب (بف) کلپ

 هتیوُگز من مشچ م اب اروا لوا رسکب يضعب

 ییبکج مان سمرهنزوب ابرسکی ( ف ) .سکلپ
 و هو دنبوز ین سکلت ارن7 هک تسار وک خم همانفر بت رد
 موهضفبفاکو اب سکلب هدر وا هیجعم سشبروقسد

 ۱ رب نکا اینا را وید رس

 تادالا يفا نخ توشر متفلاب ( فر لنکلب

 یا ابلاغ تشذل هکنانچ هم زین اد مال ياجبو "

 دوی ههاوخ فبعصت

 ندوب تیفبآالب عنفلاب (ع) هنکلپ

 هو مپب هفت نزوب ( ف ) ..کیپ

 هدروآ مال لصفر ۵ ار ظغل یيا تادا

 هقرط يرزيچ يزات يايب (فر) کجنکلپ

 * متجن واک تروصب وت تماق يا * هیوُک هاتسا

 * لبجنکلب يکي ره مشچاب وت يتسه

 بقاکابو تسا يهاي مان عنقلاب ( ف ) . نکلیپ

 ندرت راه
 مچن اقچ تسا دقلایم ظفل متفلاب ( فر ۳

 تسا یی هکلب تسا این ] دنیوف

 . وزیچ «را دناو ردق ينعي ( فر رب

 :بیرمو» حاقو سکواپ مشب ( فر دنلپ

 ۶ هم" زمناب حنغب و نیاپج۲ ف هبت يبم

 زر هتدکو هبرق یمنصتقی ( ف) حدنلپ

 ,, ونلب ينتپبو فرم ( بقا) , ماک دنلپ

 تر و

 هزنک تیظعو

 سا نوماریپ سکلاو جتفلای (دف). نی هنلب

 رد یهاوچ * نچییس ياهز. هتنناوخاورد دیو
 #* یی دنلب رد هدنابیو



۳ 

 لب

 ك وب مضب وا س شو

 هک دتیوُگ نآزا اروا زاریشمد تسا یلپ یسماپ میج

 دیه نت و دمآ ر هر ناود اانمو لاماب يك دوس
 رهش نازا دشسلغم نوچ تخاب ده ات و بارش رد ام
 هک دیشی هنآ دوخاب و دیس, يلپ رسرب هم" ردپ

 يور هنو مور ناب رهش نامد هکن۲ یارای هن منکهچ
 منک هچ تفْلیم هنل اح نام دیه مدرن طو هجوم هکن7

 تشک ناپپب بقلم لپ نآ

 حارص مد و ندش لشخ کی مهنلاپ )ع) حلب

 امرخ هزوغ تسا

 يتشوم مشل او عتفلاب ( ع) هحلبپ

 يحارص نوچبا رش دنا عتفلاب ( بفر) خلپ
 رد لی کن اب و روش تسا يرش مان زین و هبارقو

 ند رک يشننم کرزب رریگت يبرع

 رو 3م تساجنرب ایه

 یسراف ممجاب مجرف نزوب یتعتقب ( بف) مخلب

 هنناوخ جاز شی ز انب هننک باضح یر هر

 ینز ! هنا تنه را فی هکبزبچ ( تو - مکلپ

 تیر رو

 فوقوم ییساب یتصنفب .( بر

 رخ الق ارث"

 (ع) لب

 ۳ ملع لجن و

 تنش عض و

 مانو دننک هنب یبز رغب د هک فامیو

 هنچیپ هک

 زا دنشاب ابسچ هژلنا عتفل اب ( فر هن دلپ

 پس) هتیس و موقلح
 يلزامو ةنبسو ییمز ورهث حذقل اب (ع) ه دلب

 غا هچنانچ يوربا و دره نایم یتدانتکو میل انم زآ

 پحاص و هلثم مضلاب ه دلب و دنش اب ادج رکذب دیش

 تبکاوکز ا,یلاخ نایشآ هر اپ « هلب دیو سوم اق

 ( فر کنزرلب

 1 علب
 هوشی ز اد اجلا رد هامهک می اعتو خب اذ دعس ی ایم

 ایم و

 و # رب
 نهش شوم اخ

 دا ما متد میش
 بز نآ * هیوُگ هاتسا هنیوگزین لنزرلقارن7

 منا تسددب شن ز ماب سپ * رابوچ هی" دورف ناکرد

 * ابن
 دلتیب هزب رلب

 س دع یینیخب ( ف ) سلب

 ريجنا ينعي ( ف) نسلپ

 و حوتفم مال و یضراذ ياباي (ب) تشلپ

 ( فا یتسکسش لب
 یادیدرک

 و شوماخ ورطنم و یک هیقپ . (ف) روت اطاب

 ۰ نل وصم و وشزجاع

 نایزب هک تسا یه ابک مان ( بف ) ۱ نواطلب

 هنیوگ يالوج هنه

 یبمزهتشیو ءهاکان مشلاب ( ع) هنطلب

 يلزتمزینو ن هری ورف مال نوکسو عتفب (ع). علب
 2 ی دیت اور يب یبمزو هام دانم زا

 هدنک هقبب مود عتقو مکی مضب (ع) هر دعلب

  هش هامتاو

 يهون و هدامرتش موبسو مکیحتفب (ع) کعلب

 : دش ناییا بلس هکيلو مان عقل اپ ( ع) معلب

 نقی ۶۵دی ارت تبخس و ه هنر وک راست زف فو

 دنیول مش یوم | رنآ هک ماعط يامجم موهسو مکی
 تسیاهلیبق و موز يحاونب تسب مو

 مورتتم ينعي



 كاب +
 يب ارش م انو فتا اسورع هک

 يل ز وجعم هلبپم اد مضب ة ,( بقا ) ير ۵ لای

 هنبوکء و )0 اسب مد الب زا هک يب !رشو

 : ِ الب رب ینعب لاد عنفپو

 نادش یه د ه دن متفل اب (بفد) هی ۵ الر

 رط اح يك و
 یهد « دن و راک دس افاب عقب (بف ). .نیدلب

 مدت

 وضو غنی اقبال( ) . لس اپ
 هلنیب کل اپ و غبت

 للح يه بس و ائ ٍ

 3 ۴ ی رابیو حقفلاپ ( ف ) س داپ

سا باد رک تسا و
 نار باس « عخ د ياري دن هنی ب

را يعون هکتسا هم انقر دو
 و د ناشبور فدل هنبیشپ 

قل اپ ساب و هلن و 1
 ی ۵ ع

 یپب رد ۵ نآآ و زیجنا هننام تسبا 5 ةویم
 هاب راهسب

 نسر زا هک تات و ينآ ولهب مانو يو عپجاس الب تم ز ززینو

 تسد هک یتفُل متساوح # دیو يرونا هنزاس
 عمص و

 ز یح.دناب حهمیبآ تفل لقع * ناکو تسا رطبوا

 * سای ناماد
 نر اپ ياب حتقب (ف) ناسالپ

 یاناولپب مائو

 مان یسراف و ا وای و عتفلاب (ف) ناشداپ

 ماینر دو هنجیم ي وزاینو ز تساردصیب هک يناخ رد

 دکی ایه ملاع

 ۱ هرس آ

 ياهتشحو النسحنقل اب و يرهشماف"(ع) ۰ طالب
 داش اپ هد رتسل يا رس سصر د هک هنتشنپ

 عفان تی اغب شنغور تسا ثخر

۰ 

 :دنیامروو دن اسرو دیناسر عتفلاب (ع) غالب

 « دنس رو ند رگاغلاپم سل اب و ن هلن یقاک و

 بسم و ينايز زین .نغب (ع) همغ كاب

 مالکداریا رد لاک هبت رنیب

 يايوُ ينعب ندش غبلپ عتقلاب  (ع) هغ داب

 یش لمات

 ۲ 1 ی
 ج یثا شب ر و هچر اب رازآ حقفب (ع) بت داب

 ینحم نب دیاما تحر ۵ خ انشمضب و ه دم" یناب مسکی و

 هدرو"آ يک رثت ظافلا رد

 طنک تا, فلح هچ هو رهلتو ب۲.( ع) یل دلب

 رومارد ندشلقع مکو لوکحتفلاب (ع) هن الب
 يورحخا روما مد هن يوايند

 ندوب نادانو ينادان (ع) هنهدلب

 ساوسو و هل ان و هو دنآ عزغی ع) ل ابلب

 لرک ینعیب زین و هلیلب عج و

 نایلب اروا ه تسیزاس مان . ( ف ) ناىلب

3۵ 

 یتابلب تسود زا ظناح غابرد فوم اموآ دنز اون

 رد هک دوب يصخش نآ دنیو و ء هش ظوظصم و هدوتش

 وا مانکرد «دبت تسم لبلب تج اوتیم غایب لب اک

 ملاع هللا و دقف رک هاوک نآرب | م يهپچو * ۵م"

 تسی رم وناج یاقما در ازه مقپ (تفر) اهلپ

 لا ع وذره منی 0 ييب اابلب

 ينآ هن ير وخن ات ينالبلب يا ولح هک تسا لثم ییا ۲

 ناکرت .ماعط مان هنیوو"
 نازا هبانک ( ف) جز اس یاب لا

 اب

 ۱ ایودره (ف) ماخ بلب

 جوقلم سراب فاکاب ( فب) جک لب

 دنیو ار
 هیرشم هچنانچه رب ان ای# ز وک مغب (فر) 0

 نخور مع مغ نزوب زبن و هو نا لبق و يحامع زین و

 رغاسو ترومو هزم شودو تکچ اپ
 هلئثم (ف) ییبلب

 حبص اش شو ر یتعنقپ (ع) جلب



 جت
 ناروح رسکلاپ ( ف) قشم ی 1

 ۳ رثنلاب ۳۳9 ۳ نارکی
 اگر اتسو

 فررعم سکب (ف) ي ور: دیشوپ رکب

 دوپ «دیشوپ

 يروگنايم لو ارسکی (ف) ن از هط اشمرکپ

 دش اب ءدروخن یسل ناز هک یبارشزین و

 و ی ناشر
 درک بوچ مذفل بود هم اب مضل اب ( بر هرکب

 سه ۵ و دقلحهش ایمم ها 0

 هر و ۱ 3

 حواقم و درش دلم مس واب (ف) اتمدیب تک

 تسب | ولح مان يرجنت رد ۱

 اپ يابوابمضب (ف) دنکبسکب

 و فرو ی هیشخب مایت عتفل اب ( ف ( عکب

 ندرک شوماخ تم الیبو ار يسک در يامپ

 هش ضیاق يتعي ( ف ) نر

 شوم و شفگ ,رخس هنفش۲ حتفلاپ ( ع) لک ۱

 رسکب ( فر دوتا باتثآ لکت

 وآ هشاب هقشاد ترپش تیاغ هک يزيچ يسراب فان

 2 1 درل ؟عطقیسر

 ندوین شوب سخو ندرت ناهقپار
 رادن بلاقب ينعي [ ف) درادنرد لب

 0 ياتنوپ سحخ کر تن رنیم لب

 هر ص

 نا۵بد نآ زود مرچ ينه۲ ( ف ) ۳"

 زا يماغم مان يسرماپ ياب عتفب ( ف ) دنکی

 ۳۷5۹ كاب

 نا روت یجمز

 نا وبح سر اق فا ود رف اب ( تا نکس

 عادرب مد

 يدرم مان ينعب ( ف) سونی
 ورا دو هتشيم7 غودب یشور جتقلاب (ف)  هنکب
 سس ینشیمو هتشرس یشورب تسی
 را هی

 دنناوح هنکن دنه نابزب هکنا

 1 یتساودرب هّلب مضلاب (ع) روکب
 نفر دا همابو درک

  .بیرف ينعب (ع) سوکب
 سیوچ ها تسشن يسر اف ياباب (سف) کوکی
 درب ماب نا رذ هک

 نایه يسر اب ودره فاکو واراب (ب) مارو
 تشذن هک يزات فاکب کولب

 هیظعم هکم فاک هیهشت و حتفلاب ( ع) هکی

 غود مان مقلاب ( ف) ناکی
 فوقوم میجو (یضوایب (ف) نانجوکب

 تسا هیومود هتشپ رخ يرات لبقو یسراپ واوو

 دیجعم ياحب
 یسر اف واوابو عتفلاپ (ف) نابج نوکب

 هلثم يزات واواب لیقو فوقوم میجو

 « دنیرف رایسب هی هشنلاو حتفلاب ( ع) يگب

 يکي و و ۱ 1

 نذش» تبسوپ و هنگ :رسکل اب الب و شی امر و

 هد مانش هو ماکب انينز حنغب ( ف ) هبالب

 روا هک نیک مشیرب"۲ يا یعون ( ف) رتف هب كاب

 ما داب ي م هنکسمدو هنیوگ هه وپ

 اه رم سل اپ ) و ِ كاب

 یدخرد مان ممامچمضو مک عتفغب ( ف) ست

 "یززبنو هلنا وخ هو الپبدنه له 7 هک وشم تسا



 کب
 هنیو دف اب هبنول دنش نابزب ار وژ

۳9۸ 

 فو رعم تسبه مک )ع) هبدوب هنلعب

 ۱3 و (ع) راقلقب

 تفتوگهب خو لا رزب تسب روناجوهن رب راکب يوا هت

 :پجعم يازب تاغللا لح مد و دوشم فبطل تیاغیوآ

 هد موچز ین

 تسا يبوچ مان دی دشنلا عم یبتعتفب (ع)  مقب
 دنه لها و هننکتر نآ دی هماجنآ زی م تن م هک خرس
 ننم ان مکپ

 من و هذاد ي تو هلعب

 9 اروا هکن۲ (ع) فک رام لب

 ِ تش ذک هکنانچ هننا و

 یناسیرگنو یتشاد منچ عنفل اب (ع) یعپ

 تفذلکاقب يتعيب (ع) ایقب
 يبو هنفاتتشب هک هماجو ناواک (ع) ریقب

 ندروآ رد يارب زا هک « ۵ ام رتشو هنشولپ نیس

 دنفاکشب اروا هچ رفو دنشاب هنفاکخشار وا مکش هچ»

 دشاب تخر د عون مه يور ههکیعضوم (ع) عیب

 هراد رایسب هقرع تخر د هک هذی دم ن اتسروُکو

 هزوک درک كناب موبسو مکی عتفب (ع) هقیغب
 ۱ وز ندرکورف ب۲ تقوپ

 لاق هدنامزاپ ای هیذشن و عتغب ( ع) . هیتب

 یفای ستار مکلا ریخ هل | هبقب یلاعت دنا

 تسا رتب تساهدرگن مارح ار نآ ایش يارب دنشاد

 ایش يايب

 و ینقوک فا دی هشت و عتقلاب (ت) تکی

 ودرق فا و اپ عتفب و ند رکيهوين او نهدر ٩

 د بخاص و ریمآ يز 3

 یسماپ يابپ يرجفت ردو ي مثه يپ یس ر اپ یاب حقی و
 یس سر اف ياپ و يرز ات فاحب هیوم مد و کرج

 ود ره فاک و اپ متف و رسکی و هش ون ی وم

 زین راتسد ينع و ياب هنشاپ و تشگنا مف یسر 3

 مضبو یفثند م امخ تسادیومر

 رد تسایکرت تغل ییاو هنب مضلابو دن ادرک ) اعتسا

  هتیوئ ار ین" اقعر يسراف

 هلثم (ف) کی

 ندرت هی ي ی (ع) اکب
 یتخبر کشا و

 رسکلاو عتفلابو يگزيشودعتفلاب ( ع) ةراکب

 نآوج ی ارتش

 ۲ هازون نارتحم عاقلای ( ع) هراکب

 ماهف تزعب ينعب عتغل اب (بف) هنرب ذغاکب

 سا انتسوب پ انکزا تب اذکو دن رپ

 رجیح زا تسیا هلییق ,دیرسکلاب ( ع) لاکب
 هلاکب هلبیقب بوسنم عتقلاب (ع) یلاکب
 يا با يلع یمنمویلاریما ترضح نایرد مان يا اکبو

 د وب ماست | هیلع بل اط

 ۲ رهکن يناچ مراهچو مکی مضب (ع) لواعب

 ٍ یجرد اب و

 /اهبو هادماب تفو ينعب عثثلاب ( ف) یاکی

 تسا»ه هم" ز ین يسر اق

 هلقب عتفل اب یاب

 ياپ هنشاپو تشگن ا هنبرسکلاب ( ف) کیکی
 هتنا وخزم لیو لب ار نآ و هنمان بقع شی ز اتی هک

 هوی هشجواپ هکيرب مان عاقب ( بف ) سشوناتکب ۱

 هنش وپ کنج تقوب هکيح الس عنفل اب ( ۵ ) رثکب

 شاپ هنق اکشن رپم هک يرتخدرسکل ابرنکبو را وجرثش و

 بالا عقب رنکبو هشاب هدیااز ر اهکی هکينزو

 9 کو دزیخ» مک دوم

 تب اپ هکتسا يد اب (ن) ناسونکب

 ي معاف مان لیقو 3ویاذ ۵

 ه دیسر انرتع هرسکل اب ( ع) رکب

 دت يندروخ مود عتفمکیمدضب ( ف ) ن | کپ

 دنهراب زبر هنمان کی دملد نابنامرد دنبرب مک کی د



 و یلانیتدو ندش ییشد مفلاب () ضخب

 یهند حتفل اب

 یدرک كنابو یدیئاتس عتفلاب (ع) هضغب
 رتسا عتفلایو دش ناریح یتعتفب ( ع) لعب

 نآ عج لاغیو

 نابرتسا ییغ دیدشت و عتفلاب (ع) لاغب
 ندرک تتایش ينعي ( ب) دز لعب
 درک عاذو ینعب» ( تر نر ۵ ات ات

 تلاعخ ينعب (قا) هک رفا لات,
 ناب درن هیاپ يسماذ "اب نقی (فر) هنغی

 تن اببخ مود وکس و کی حتغب (ع ) وخب

 ن درک

 دش تو زبو ندرکمقس تل ات (ع
 یتنت خورد و ند رک یک ندرُک و تشکر ب فح زاو

 مشچ و يزبجب ندرک رظن و يتفاقش و ی دیمارخ و
 و « رج اف نینو کز ینک ای هب هشت و جتفب و یثشاد

 فح "هفیلح زا نهینادرت و ر زین

 ید هطوقنم یبرسک و عتفب (ع) صضیغب
 هاوم و تجاحسکلاب .(ف) هیقپ
 ههالوج هاگ راک يريتعنووب ( ف) ی رتغپ
 هتنز هم اجرب ینق اب ماکنپب راک دنف اب هکتسبیوچ ناو

 ضسماکتهدتزبجر7 افیوکسو اب حتفب (ع) جعب
 زبس ب7 زین و دنفا یو ریب م هرم یهد نا یتفل

 هتفک زین یسر اپ مبجی و دور مدرم مشچ زنا هک

 يضعب و ندزموو مکی عتفب (  ف ) شاترعب

 ی دیش ارفب هتجب تسيتل7 دنیوگ
 موق زا يهور دیلاو عتفلاب (ف) اشفپ
 اهن "۲ رب هک نا نیس وکخ و فب الخ هماعو فرفتم

 دن ای دییس و ه اب» شنان

 تسهن يفعيب مودرست و کیفی. ,(ع) هی
 رگ رایسب درم هی دشت و عتفلاب (ع) فب
 رد و هخپ و ندیماب تخس نا ياب و یقفل يابسب و

 نآآ حج قوقب ك رزب ياهنب ثسا باصن حر

 ینای ایی مان "هیدشتلا و عتفلای (ع) راغب
 تسا ی اهقچ عضوم نآ دنیوکو تسا

 «ماپ واج ینعی هقب عیج عتفلاب (ع) عاقب
 دفن اب زنیم لی ه ياهنيمز زا هک نیمز

 دناد و هرت فاق هی هشت و حنفل اب )ع) لاقب

 دیو ام, شورف هلغ هماعو تورف

 " ناک هنام زاب عتفلایب (ع) ایاقب

 و هب دید سناجتم فرح و هب ( ع) کبغب

 ۱ من وبلز و۲

 رسک و مویس عتف و وا مفیي (ع) فلنعب

 هناختی ینعیب مراپچ

 0 اسد رب راک جم مر
 ندش هدنام و درک جارفو شتفاکنش عتفلابو تسا
 مشچ ندش دنکو و اندی دی لس شاد تفْلش و

۳۷ 

 ندید زا درم
 هاوخرن هاوخواک فلطم یهتعنقب (ع) رب
 تیعات اف هنر تا توت اهر هدام

 يسک مه و یتفگ تشز یخس عتفلاب (ع) عقب
 ین تکسو غوم ن هنن دبفسو دایسو ند اپن تیپت ار

 ياجبار يسل ندرک ناینو

 يزيس و هرت عتفلاب (ع). لعقعب

 هراپ مود نوکس و مکی مقب ( ع) هعغی

 ودو دم هکنیم ز ملاب و راویه سم هتیقب و یبمز

 ۱ ۰ یییریوا دن اتم
 ار هایک یبمز ندینایوزو هرق (ع) لقب

 تررعم تسیا ءربس  (ع) هیناجل | هنلقپ
 ارواو خرس درم لبث و هنناوخ يک النویچ دنق

 , تشخذ هکن انچ دنیوک نو اطلب

 تسیه ایل (ع) هنیخلا هتلغب

 شرت تسیا هزبس و (ع)۰ اعیکلا هنلعب



 اپ ۲59

 بدن ان باب هکر یه امنر گم رب يم مه تب س ال م رذ هک

۳ 

 دفیوتب لتیزم ارث" ودم | نت
 + دژلپ نهم جقل ! اهزمللو

 ما و مد ل اس ما مادکی
منو یخ ۵ سهود رم ار

 هک ینع 

 ۰ اب

,بب.7 ات نده دن پ "7مو 1
 مانو دم نتپ ]ریس | ی اه

 بح اصو اه اش د اب زا یه تا
 نرود يزيچتل امو

 یر اش

 (ع) هلعب

 اب چتفلاب ۱( ع)۱ دنعب
 ی ز یکی

 هنتمب حتقلاب (ع) صض وعب

 قاره و یمتیبخب (ع) هنل وعب

 هنف اکش هک ییگبشو مکش پف اش حنفل ای

 دش اب ۲ رج

 صوت
 ما

 ۱ نه اهبجم

 هدامای دشابين هاوع رتش متفلاب (ع) ریعب
 هق تن ویلا رگ خیل !هرب رای ره نا هتفگ هتعب و

 رعاپ الا لی و نا رعبلاورع اه الا و تعی الا هعیجو راس

 حیجلا عج

 نادم کیر ابرقنف يتعب ( ع) (يرسماضربعب

 هب ههخ رو هماج يورد هچنا مشب ( ف ) عب

 تساواد رفتم هچغب دن دنب

 ناهیاط مش ابو ند رکانز سکلای (ع) اب

 نور شوپو هشحاف ناکزينکحتقلاب ( ع) اب اغب

 اب

 هردت تسا يغرم رسالاو مضلاو عتفلاب (ع) ت اغب

 راد مم هگ نوب ز و فیعف غ رتمو هنکنر کفش هک تر

 یبوج نایمر ۵ نآراجت هکییوچمسکب ( ف) 1

 نارک شفکو دوش اب دز هنف اککث دو ز ات دنن هتف اکنش ب دک

 دی کد اقسا دوش هد اشک شفک ان دنرب ءرف دیل کی

 اداهز اخ * یکسج مب رت ار نوچو میها وشیم زار *

 * م اقب کون وچ میر

 هل.( ف) ..ز اعب

 نتلقل حب ۳ روغ يیجسو ذ اتو

 یشعب

 ی وک و ن 1 (عر م ابن

 ت

 ۱۳۳۳ یاد ام ل ۹ )و ب
 جم ؛ + .رغ حجم, سنامافب ع) ) هماخب
 کین لبت

 هلفیب ( ع)

 هافانو یدحمرد ةالاد عتفلاب ( بف.) " هنقب

 نارایزا درقب و یتفرک

 هناخر

 8 اج,ینعیب :(.بقر)  هجدب

 ماج ارن هک مج ماج طوطدزا يطخ مانزبن و کر
 دوب شوامس یب هاش ورسخیک نت و دنیوک این نامج

 نآ و يدرت هنیاعم میلق | تنه زآ هنیاعم تقور ۵ و

 درب اینم ابنپ

 بارش زا یلاح غاس و

 هلئپب ( فر با رخ دادغب

 رب رغاسورپ مکش ينعب
 دادتب رد تسا يتغل ( ع) نادشپ

 يراد یبد راک يارب یعتسم و هناخ اس مو يراو

 (تفق) رویعم ۵ |[ یعب

 نذش هتحاس هیجعم یت دم (ف)  ندیدغب

 مدنک ینعی ( فر) يدغب

 ادیب اررتش هک تسا يتلع ییتعننب (ع). رغب

 و عتقلاب و هوشن ریس دروخ ب۲ هکنادنچ هوشیُم

 اب ندبنادرُک مرن یبغ وکس

 رج ينعيب ديجعم یبغرسک

 رترتخا یی( )۶ لحاف

 ندرک يزايو طاشن ( ع)

 واب حتغب ار یمز نار

 ارصعب اب و ابی و ۳

 ندز

 هی مچ زا ندن ام ز اب اب حتفلاپ ( ع) و رغپ

 ناراب هطوفتم یبغاب .عتفلاپ ( تب ) شعب
ِ ۳ 

 ِب



 را

 هدقا و ناز ادا رم ته آ »هم 7 ننآ رقر د هک ي ربک هشطب

 تمايقزور هعق او هک دنا هفُکيضعب تسار هب کنج ورم

 یمز يب ار دوخ و ندول۲ حنقل اب ( ع) غطب

 ن هیلام
 ز اکیب هتعنغب (ع) لطب

 و ناراک هیت و ناهاریگ مضلاب (ع) نداطب

 ی ش تسرهانوزیچ ان

 برم و تسا يپباح مات جاقلاب (ع) سییلطب
 ودوب هاقسا ابیبکو موجن ماعر ۵ و يتغَل هس | ریا د هک

 يه اشد اپ مانزهن

 هلثم (عز سویبلطب

 ای و نفر ,داط نوکسواب عتغب (ع) نامپ

 لبق و مکش و یدشيسک صاوحخزاو ینخ انشا ریزیچ

 دروخرب زی حنت لرزب و ی حش مکش ه هتب طب یبتعتقی
 هنسشنورف تششپ و سر مو درس و مکی حذقب ۱

 وک نوو دنا (ع)  يهاولا نطب
 يم] يضجر ده تس یتلعرسکلاب ( ع) هنطب
 م اعطب مک ی هشر پا دوش ضراع

 نره رک هر ما 39 وطب

 يلتسه7 و

 یدشزیچان نمتبقب (ع) لوطب

 ن هننریلد یتیفب ( ع) هل واعب

 لف اک ينعي هلپپم "طب )ِع) ییطب

 هزب رخ دی خشتو سکلاب (ع) . ییطب
 خوردرببع جتفلاب (ع) طیطپ

 ریق در اتمرآ يازنم

 تشوک هط وقنم "اظواپ مشل اب (ع) هرهاظب"

 هر اپ تنوکو هدمآرب ينيب يال اب بل شیپ رب ال هر اپ

 دن اب حرف نایمرد هک

 هدزکان هنتح هطوقنم"اظابو ستعنقب (ع) ۰ رظب "
 هاب زن جرفرد دک ءر ابتشوکن اظ نوگشپو نمد

 هرفعب

 لعب
 هلئیب (ع) عارظب

۳09 

 هنیدم کی دزن :تسیعضوم مشلاب ( ع) ثاعب"
 « حنش تاب میلغخ یلذج ح مخ و یمو | ن ایم اجنار 1

 ۳ رم نکرد یج جم خ و د رپ

 لار نسکو ن هشود یسکزا سکلاب ِِ ۱

 ندومیود دوخ

 اراب هک یربارتعسلاراب (ع) فاعب

 د ياپ

 ندرک یزابو شسیز کیت رسکلاب (ع) یلاعب

 ندرک عاهج ينعوبو مه ابر وشو نز

 نداتسرف و یتخن۲ رب عنفل اب (ع) ثعب
 «دم7 زین یتتغب ينعم یب هب رکشل ند یکرا همبو
 عیج توعب

 ندروآ نکریب و یتخیلن 7 رب ( ف )

 ندرگربز و می زف يزهج ن درک ناریوو

 هتراوخ یتجتفبو سب عتفلاب ( ف) هعب

 کالهو .ندرکرو دور دش و ودومغل ابو ن کتب وخو

 ۱ قنونه,یذغل اب و رد نصو یر تقت

 تسادبعب عیچوأو نآ رود مضل اپ (ع) ناهعب

 هناوب ه مود عتفو مکی می .(ع) هل دعب

 يزيچ سس! ۱ دعنغب ۱( ع)۰ .امدعب

 انووصمو شکمد ینعیب- ( ف) و ه زاپ مدعب

 نزد
 بارش لیتو مکشویپحتفل اب (ع) ۰ رآ دجب ۱

 یبآ سودنقسو ورتنن یبرس عتفلاب (ع) رعب مضلابو مکشكرزبوررد حتفلاب ( فر نیطب
 نآ ندنلفا

 .تشاذل هک,رعب لثیب ۰.۲ ع) هرعب

 هن اضن واصعو يابب نذر هلپمبع حتفب (ع) وعب

 رتشندرک يز و

 یر تر ی (۳ع] لعب



 اپ
 ۱ ایوت

 ۱۵ ز ور شبپ عتفل اب (عر هعب اصپ

 يتعيب و ل د ین" اقیب حتفلاب (ع) هر اصب
 تجح

 مشچ دلم داص ودره عتتفب .(ع) هصاضب

 # دا درک نوت اه لا عرق او

 تحرد

 فاعبار وادکیهایک مان ( ع) مغل اف اصب
 تشذگ هکنانچ هقیوک ) ییضاا

 نور یامجح و لديم" انیی.. (ع) ریاصب
 ۱ هه تار ۶

 بن اج مضلاب و يک اقبب و ,شن اد و مشچ و ندش انا و

 نا هنتیب ينعي (ع) | رصب

۳ 

 ید ناور و ندووآ مهارف ختفلای» (؛ع) عصب

 از۲ ب۲ هکكتشم خاروس ب7

 بن زا هر ابرسکل ابو يلبسووب هز ایس ایم هلصاد

 (ع) . فصپ
 رتبو یه آدوج وز اب ب یمتتقی (  ع) لصب

 ز ام.( ع) .زاغللبا لصب
 .تش خت هانانچ هنی وُگ زین لیفسا ازوا یوم

 عجب
 3به ناتو تیبا تقلب (یعیر ریه

 )ع)

 مرذ هبینن تنسو يومش نه رصپ

 و د ور نو ریب اجن

 نهنلفا نونج يفعب

 ام لبق و یفشد

 راعاب و راعاتخ تایل ناب یی ۳

 ۰. ب گ |

 سد یکر بز و و یک انیپ رس

 پیج ریابعب رکب ی وخ و ۵ رب راکشپ او نا هی دک

 يفعيب  (ع). صیصب :
 کی ر اب يصعش یی یشخل او عتقل اپ )ع) ضب ِ

 کدناو تشوق ه هنل 7 و کز اندرم و هبرف و تسوپ

 «.لن ز رل و 5 یننتندخ ر ۵

 حک ر ۵ ی دین اینج یفکیب زین و ب۲ یتقر ل ها

 تسا

 نتخورغبدک الاک هراپرساب (ف ع) هءعاضب

 هتتسرف يرُيد تس هب

 ب۲ نتفر عثغلاب ( فع) ضیضب

 ۷ قلاب و تشوگ ياههم اپ عتفلای (ع) یضب

 ۱ تحا رج یتناگنش و تشوگ ن هرک هر اب

 گ ح اکن هالعو و عایج ی دی ریو ندش بارهسو

 بتت زا هراپ رسکلابو نز ج رفو فاط و ییباک

 کیرشو هشایرصب رد هک هریزج (ع) حیضب

 ۳۳ روسمیمک وا هدش نادر نوح و تعشوک

 ینعیب زمن ه فورعم يروناج حتفلاب (ع) طب
 هک يحارص عتقلاب يسراق رد و تحارج نتن اکنش
 د وب طب تروصب

 اکبدرم هیذشت و عتغب (ع) لاطب

 هل اطب

 نهشريلدو لط اب ور اکمپ تسا تا دا

 حتقب و ندرت يدهاک ينعي اب مضی (ع) ناطب

 تسا دم مه م

 دوبی ور

 دو باصنلایق | نت ير اکحهب )ع)

 و دم اجرتس"۲ و صااخ تسو هرسکب (ع) هناطب

 پآ يفسود

 يولوم «یظعم هکم رد يماقم مان (ع) اعحلطب

 ةکاعطبو برمی رد ور هک برای دوب یک * بو یماج

 راثس دورس بحاص و ين |

3 
 ِب منک اج هنی دممد هک و زنم هکیب هک

 هوش یبمز و دشا دیر لب مد هک ب7 هاک یتفر

 اط ,مفقل اب اپ )عر هر

 نود اه 9

 رم قم رزب و یف درس" یتعتغب ج4

 مجخز شناعتش و نوخ هش ْلط ۲ يفکی#

 ۶ هننک يد ان یوربپ هح زا مودرسکو مکی حتفپ

 (ع) سرطب
 (ع) زورطب
 ناباسرذ دها 0 (ع) پ رطب

 رز اجم درمو كکتهرس ح ات
 و ند رب هلیحو نتفرک ۳ (ع)  هشظب

 رشکل و و

 ۱ حیش 1

 تم



 هی انث و د پاس هک 3 شو

 | ید وله ر مه و دب

 9 لا ۲ ۲ ۳
 یه التذو گرد تی هو ک لر رد ۹ ی ۵ و مد هک ره
 شهایسو لو د عمشپ موشک تن و

 رموردت ينعي (اف) هدرادبی الکرد مشپ

 ۱ د ما دن هیق

 مت

 ینکيمت هی زیث تل فک نحو ) ف  ِفح دف

 د دنک ارپو ف رفتم ین اتکر ن شش

 ال] تسش یش اک هس وپ ت نیو ین ای رکهج اوج 5 دم"

 ۶ را ف ایشب بک و
 ندبو تماق حتفل اب ( 9 نشت

 رب ( فر نشد

 3 رسخمک کش ۳ سوط 5 امم اجد هک تسیعش وم و

 ماقم مان يسراپ ياببو نیچ نز

 یخ د هلن عق او لّتج .ب ایسا رفا رکشل رس ناب و

۳ ۳ 2 

 دیو رد

 ت وا رظ نون روکس و ییتعتفب ( ف) جینشپ
 منفو )و ارسکب ير ورس هخعن ردودو ر بو راسخر

 ین وگ بلک یزاتیدوش هاظ مررب یه اهس مود

 او م رخب (/ تر ناوشپ هذب و ير اي یس و اف,

 رابعح

 ينعي يمتماق ر و ( »تک ) ن دیر وشپ

 نادشددنکاربو ف رفتم

 یتسناد و ندید نیشیغب ) هنف  لوشب

 بعک حش ابنریع زوم دچ ز ! شنپار نآآ هک فررعم

 د وبنز و مدس زا شءب ش رپع 1

 ي هنه ناب زب و دینوُن زی هن ات سلم ام وا دپ این هام

 ينطظن مد مانزمن و تسادب ویلا يت 3 ان ی رسم

۳۹5۳ 

 یار ۵شاب بز رپ شاپ مس وم, د هک تسا

 هتیاوگ فبلام تر

 (فا) راههشپ

 مو دک گی (ف) هروخ هشپ

 هر ن کمد رمودوش هب ری دب و ۳
 دچ رق اور اتب و ها دیب هشر ی هد رت زا شیر ید دا دا

 تسالوقتم کلایمو یلاسم زا نیا و گنیاوط یو

 هشب آر 1 تیانک (ب) ۵ رک ارنغد دید

 ۱  دول هدوک بار و د هل تسا

 9 تخذن دک دنا هشپ لثم دن

 تین يارپ اش هچ یه ام وب هزییشب وز یشپ دن

 ی 1

 راصد 5 دير او ) بق " نویشپ

 هلقپب 9 یینوتشپ

 رافا هلام يس راپ اابخاقب : (اف) هجیشپ

 ه۵م۲ هیجعم نبلن حافب و هر اوج جوک ينعي
 مانو ورب وخ ه هنهد هدزم حنغل اب (ف) ریشب

 ممربق ناب دلت مانزجن مالسلا هبلاع» انپ تلاس, ترهح

 يوراد مان هطاوقنم یمشرسکو حناغب (ِع) ریشپ

 شکر و وی ممیتشب ج جات دو هننااوجخ ی ناردامرب ار وا هک

 رد یکناد ما بجز !مجیسرابی" ۳ تر راد

 دیاد
۳ 

 مان 2 یر ون زد و يز اد ياب مصب ورم زد دما و ی..اق یاد منش ِت 3 ی

 زا » ید اولح

 يزوچ زنن و هدنز ود دیمخ نماد ید هک يم رچ رسر اف

 شادننک 0 دذبت ی ایم ک

 ان عقپ ( فر نیشپ

 ي اب ای ای اب و ینذلاب و دنزاس هجتنل و ام رخ

 یمش و را دک د ابقمک مس



۳۹۲ 
 "دریای لوجو هلن اپ هقخز ملاعن ی اح رشب رک

 جازج مد تسیها هک ماتسکلاب و دنتقابآانچیه و
 مشی یهضرد هک یل و مان ( بفا) قناح شب

 رفاظ هچناو مدرم تسوپرهاظ (ع) یرشپ
 ۱ ۱ فلش اب « نت
 و گذزف موضقم فل اپ و ملغل اب : ( ع) قرشب

 تار اش

 هدرمزب شوخان موهرسکو مکب عنقب (ع) عشبپ
 ریت اکو معط دی ور وش فلح و

 دقخاس يتعيبار و یبشو اب عقب( بف) ۶ رغتخب
 تفیصصتب و تشذّق یبسر د هک تسا دفسب ی ایه ره اظ
 ۱ تناد دنا وخ

 ۱ 1 یتفنقبردلیپم یشیر ناکیپ (  تفع) اعشپ

 فریو دلار متبت يثعيب (ف) کشپ
 ۳ اظ؟ طسیتلع یه راپ ایه (هبق ) کشپ

 یسعب # هیو ير ازن هلباقمو شزیو7 عقب زبث و
 هدنتفا ار و رس تماقب * کشپ رد دیشروح ای هانفا

 ورتش وزب و دنید وگو وه" ۲ ییکرس * ملقب و کت ر ود
 دو ایم رد راک رس هک هعق یسکب و ناز هننام

 دیر یبس حقفو اپ مفیو هن زا دنا اینا عیسقت هتبجب

 یو یرز"آ يراک تشک حب (تف) گر کشف

 ههشج ی ب۲ * يراکشب تشک تثو دون نوچ *
 تسیلاکشب يثعب يراکشبا رفاظو * يراج دوش يم
 هدلم7 ٩اکنترب ینعیب داکشب هچ لاکشرپ ثعارز يتغي

 درک زاکش ينعيرسکب ((فر) هرکشب
 دیدقتر هطوقتم بت یاقب ( ف ) "شرکشپ
 نوکسر لوارکسبو ییریش نکسوا بلی يساراپ تاک
 سانت هطوقنم یمن مع و نتراکشا و واو یکشپ مود

 هتخارفاو هداشک ينعي متفلاب ( ف) هنغکشپ

 ههاشک موبس مفر مکی سکی ( ف ] هدننشب

 عدرک نیر

 یسود رف هةرتشا نایه زسکلاب (ف) هفوئشب

 ناوتیم زین هدرآشا تبی ییرد اما * ناتسلبا زز
 : هنناوخ

 ,ردیلن کریثک موبسو مکی عتفب ( ص) لنشب
 هلثم ( ف) هلکشپ
 یخاتب ندرک هتخر مفلاب ( فر ندیلکشپ
 :د زی وارد راخب هک يسک هم اج هکنانچ نآآ جو راخزسو

 ناکیباب هکنا + نو ي رخق هب)کشب یتیوگ هر هبو

 ۰ . يزيچ نهرک یپو * هیلکشب میق يورريت
 تشذگ هک لکشی ينعيپ ( سق.) . هنکشب

 :یوقو هلج يد رم لو نزوب ( ف) لوکشی

 و هلجو اهر اکرد "ضبرح مسکو شارسو , تخسو
 ,لنای لوئشبو رادیب راکرپ * هیول يدسا رایشه
 .ندوبن یدلج ینعی (هف )۰ نهیلوکشب
 تشذگ لوآشب رد هچنا ( ف ) ییلوکشپ
 ,ير هنکسو دو, زیوآ رد عتقلاب ( ,تف 1 لشب

 « دم" لکشب ینعپب زینو هل ۵ج ينعیب یبتعافب

 هیجعم یی رست ونس راپ ياب جاغب (ف) . لشر

 یوآ رد تسب رجنترد هن ریّکب رک هکی نا

 دنا ودرک تبپ ی هیداپنش ینجت جین نکرد نیم
 رخ * مابغشع یا یلف وسلتیب موش * ییوک هاتسر
 * لشپر هنا لجتسم ادب
 هک هزبر منبش شب نابه مثل اب ( ف) شب
 و دیاپن یی و ین نافخر د و هزبس رپ هک رس

 یاتسربت یییام ریس درس تسیءضوم
 اپ شثکو پسا تسبم,ینکس مد ( ب ) تا رو

 . یبآ يفحم و تسا يه ا ریاو هی ومرد زین يس ر اپ یامو

 هنا هد مو "۲ يكرن لصف رد ار فن

 مشپهدن | نال اپ ينعب ( ق) دنکابشپ

 بیا هقن يتعم ( بت ) مکس شه الکز ا میشپ



 تشپ ۳
2 0 

 ی

 ياب و مش نوکسوابعتفب ( ف) نویبشپ

 هشاب هبرف مویضم ياي و حوتقم مود

 يزمچ ره ورمی و ناونشپ ينعيب . ( ف ) تنی

 * تشپ هار یو دب ابی ناکنرگز * دب وُک یسوهرق

 زور ينعب ( فز رقشا تشپ

 وم "ات و يسراق" اب ابو ممقل اب 2-0 «ر اتش

 .هننا وخ بیلص شی ز اتب هک تشب ياهرم للس فوق

 سکی تسیرجدت ردو یمترسکب (بف ) مل انتشپ

 < ۵4 زی

 دش نادرور ( ف) ندادز اب تشپ
 نداد کرفو

 کرت و ندرگدر یتعی ( 9 ) ن دزاب تشپ

 ند وین

 ندمآ شوخینعی (ع) ندیراخاپ تشپ

 ی ۵ شوخ و

 ی ی متر درک ناج رب تشپ

 تقاب ناجو هر

 يلعیب يس یاف یاب (؟بف) «:قیج تبص

 _. ماب تشپ ستچپف و پچ نعص

 ينعب ۳ ن درک رب تس هد تمدلب

 يلعي ( فر ندیب اخ تس تشب

 ندروخ سوسفا و ترسح

 هک لب البم ترءخحات و اپ عنغب («بف رتشپ

 ناب هناسرهم * هیون يرعتف تسا فرر وا هلاو

 *  رتشب تنمو اضاقن يب * تقزر وت تسد

 نارلتش7 یمتش۲ کتسخ نزوب (ف) کشپ .

 ناوتقسا يسر ان یاب مضب ( فر هلامتشد

 ۲۵۱ وب ۲

 یق ز وش دن اوج بلصا روا برع هکن7 تشپ ایم
۳ 

 .تشیزیدربرگر* دون يا ور دیار *
 ۱ ۱ دوبن يهام

 هزم تشپ تشک هک ام اتشب قم ( ف)

 ندق مزه ,يتعي (بف ( ۰ نادوهت تشپ
 لقب هانپ تشبو لاببتشپ يتعي ( بر راونشپ
 :تشذگ هک هم اتشپ

 دواوت هک ی ( فر ناوتشپ

 زا یتفای يتشب و توق  (ف) نتفاپ تشپ
 ۱ ۱ نمک

 وصان ي و ( ف) ات
 ۱, سک هن رس هیرلخرا سک يذ *هوت ورسحخ

 * دیاغشپ

 یتعیب مود عتف و لوا رسکی ( بف) میکشب

 مشخش فدايم ندیزن

 نصرغش فدارمرسکی ( فرز ندوخشب
 ندیشآرخ ينعيب

 یخاغب و هدرک لاماپ ينعب (ف) مه هوخشب

 تشنا دجپسا تشپز * هود ناهایسا لایک: هی هنک

 هد وب لیب ياپ شرس هنام هد امی# تا

 «دشءهیشاب ينعيرسکي (ف) و دیخشب

 #* زا ء دیجنا شنت دیه رجنغب * دیو مر

 * دنا هدیخشیپ شنوخ لاخ ناب"

 ورد ,عیجو ۵حاو فشررعم ییتعنقب (ع) رشپ
 نوکسورسکب يور هزان يمد7 مانزینو تسا اسکب

 نیو يق احرشب اموآ هک يلو مانزین و دنه فلش اع م ان مود

 اپ میاد نو دنمان ار هنهرباپ يفاح هکنآ هطساوپ

 ه دنز اتو ي دن درک هدولا شب اپ زگرفو يدوب هنهیب

 هچوگرد يزور اب هنتفابنر رد یآ لاثماو بل مس دوب

 هند رمرفو ندرت مولعم رصع هنیلت هنتف ای تاساجبن



 ي»ب ۳
 وت رپ ملاع هوجو هک دیوّکبم نا دحوم یضعپ مچنانچ
 ۵ را من هوج و هتا خب هکارپ ز يل اعت يراب دوج و

 لو پجم راوو یبس غضواب عتفی (ف) هتوسبپ

 هدنن اپ بل ز يفنخم ياهو هبناثوف يات و

 تسد هد ونغ زویو حذغلاپ ( فر و ۵ وی

 « دش عزبر هری وز ارد

 ندم شرت يور مضلاب (بفر روسپ
 واوو هام نیسوای مضب . (ف) نربروسپ

 ندرک كنه 7 و دصق و ندمنانکو ند رگ یبرغن يس ماخ

 ننسامآو
 هیلک ات هک هدامرتش عتفلاب ( ع ف) سوسپ

 "هل احخ هک تسو يفز مان و یه دن رب هیون سپ سپ

 تسا دوی ينابش ه ف یب شابح

 يضعب و هد رک سرفنو دی ياعد ( بم ) ل وسب

 دنا هنفک :پجعم یببت و يسر اف يابب

 تسایهایگو یسب ایه یتعنفب ( ف) هسب

 ماشزارهت مان و يوراد مانای هدایزب مضب لبق و

 شیبورایسب ( بت ]) ي»»

 ينعیبو فررعم (ف ) تخیر ب آیسپ

 د رک يم رکر ایسی

 تا فر رک 9 ۷۱ نرایخش
 ید د ران زا

 يتسد شامزايستجینعب (ف ) هناهرایشبپ

 برعم تسا يتحرد رهن ( فر) جناورایتب
 هذ ار ابسپ

 میج و دلم بس و اب تکی # جیب

 بش اه و اه و کش ۲ دو
 هک یصا يسر

 يراد 1 مد رد

 ب ب۵ و تسمه هو رو ؛دنی"[ هک * مبسپي داش

 ای و درش ممج و ای حتغب ير هنکس

 * هیامق یماظن هچاآ وتخ

 وا يابو نترسکپ ( فر) ندیجیسپ

0 

 ۳ بش ۱
2 ۱ 

 جو خا رف ياجو خأ رف نجمز عقل اب 69 طمریبد

 تابکرم رمغ طیاسبو رعشزا تی مصب م انو بکرم بت

 تسا طمسب عپجواو

 و,تشر ( فر لیسب
 ینعب يس راف یسیسواپ اب و یققل اپ ( ب) نیس

 لیم مدمکل ابو معلصيفلخعم هيعم ه افب تل بم ت مشح

 ندوک

 مور سپ زاب يتعب ( ف ) مر ی

 ترضح ینعب ( ف) هتیلخ ییسپ
 هنع دللا يض ر بلاطمب | ب ! ياع یجنم وپلآ

 _ نهآ دنبضوصخو فلطم دنب عتفلاب ( ف ) شب

 شب هجنپفحاس میگرب ییه#

 ۱۳۱ را ی فر تب
 هدولاپب روپدنیوکز ین ار هیام و رف و شف فدارم یثعم

 * نایمرغ 9 هب رف ل اب وری ارد مدو شپد درکین اپاذک#

 ۱ )اه مقر و

 رمآ

 هک غجچاب دوس تس د و دن ۰

 يامو حوتفم واوو مضلاب ( ف ) هوراشب

 هتشپ هنشب نیم ز کاس
 ید هاشمنخبو ه هزمرسکو مضل ای ( ع) يراشب

 باوخ مفلاب ( ف) پساشبپ

 هدننک يمرح دیدشنلو قلاب ( ف ) شاذپ
 د دنش د تشاشپو

 يور هزان (ف) هشاشپ

 يوک غورد

 زر

 اروم نآ كرپبو دن ز اس کو سم وا خ اتز | هک ریش ون

 هننک بابشخ

 تسایتخر د مان هی دشتلو عتفلاپ ( ف )

 يرعت هیذاق يسراپ يابپ ( ف) هنواشپ

 رغال دف نوبنا نزرب ( ف) نرویشپ



 سکته تا یی نرم از ی نا تم تک

 رس ندم7 ينعب ( تف) شتر هتشر رسب
 | نآآ هتشررس نغک يانثار د دل ي دکمس

 ناشورف يزورب باس (فا) يز رسپ

 تجاح يا ور و رفظ و حذف

 ه ۵1 د تس د ز

 واو هدایزب و

 هنع هل ] يضر ی (ف) دنهرسپ

 وس نیزا رسکپ ( ف) قو ری

 یسراق میجو "اب ابررسکلاب ( ف ) مچب رسپ

 هنیوگشعقاروا برع هکو هلزه لیقو هلفس ور اک هب ينعي
 يراوز اس و يح ارقو نم۲ تس هزینو ید اشک عقل ابو
 راک هب ارسپ ! وهجم يابو روسکم يا رو مشبزینو

 تلاجخب ندینادرک

 هوش هدرتست هچنازین و يحارف حنفلای ( ع) طسپ
 هک ءد ام رتش رسکل اب طسب و ابر رب وربصح لقم یبمزرپ

 یو دنربن ز ای و زا ار هچب هک دشاب هند ه درک اهو

 | ر يسک ند رک ه دایزو هیقمریغ ينعي هدوشک تسد

 ض و رع شروصی زا يرحي مانو ملاع زینو لضقف رد

 زین تقی يدعم یب دبی و هیزی وپآ فراع جین دلوم

 فومن دمرار یسکرپش لآ رد دک يرهشزين و تسا هم"

 مچ د رد یثعب

 لط اب رسکل اب و محخز یقف اکشن حتفل اب )(ِع  لصددیدت

 3 ۵م ]زین :یچعم " اظب ینعیذب هی و نوخ ن هلن م۵هب و

 ته د وین

 هش اب هتش | هن تبه ارک هک يزبج نتشاق

 ن دنلفا نویحينعب ) ع) ۱ ایسیپ

 ینکتسد مود نوکسو کی حتقب ( ف ) .تکسپ
 لیلک ارن7 هک تسا يه اه مان ییتعتقب و هدو ر ووجو

 ردزینو ییتعتغب ير دنکس رد و هننا رخ زین تکاب!

 ۳۳۹ وسپ
 د وذنشاب هذرکو رد هک مدنکو وج هتسد تست ها

 ینعيب یمتکنفب و ربخآ ينعيبمود نوکسب تسا ییها ربا
 هنیوگ زیث هیسب اروآو لو ۱

 شومارفیتعی ( ف) ندنکناشوکس پ
 ن درک

 و مارح مود نوکس ومکی عنفب ( بف ) لشپ

 زی تگ یتخیر يتفسو ید لیتو احو
 سم واک ییتعنقب و ند رک تمالم و ک هنالک هنا

 را یت دایزب هلسپ یضعب و

 ر ایتخ الا یقا ذک هنناوخ هملخ

 ن داسب
 ارم دنابیرف سکره * دیر يولوم هنی وک ی دین
 ۱ # رم هن السب قشع رک

 رثنوسفامضب ( ع) هلسب

 ۳ - هلش یر فی دفع مس یتقلاب_(عیلز ین
 متسه « هنسپ یبتکنغب و

 دن دشاوخ موک ذم هک هیسب لقم (ع) ییکیسب

 هللا مسب حیذ تقرب هک ریز حب اذ (ع) لیسب
 بارش هبقیو لکش خب و ي ور تش ز رشکل ابو دنی کیم

 ًالسپ ۳0۹ ففخم مسکب

 ۱ هش اب هحن ام ف رظ رد هک

 مبح رلا نیح رآ 4 هر و

 فک
 ات

 همه نابرب هكرب گن روسی وری (ف) هیدن

 هنیوُل هباج

 لبق و مو ۵ عقث و مکب رسکی (ف) . دنس

 دنهنراداور و « هننک ل وهق و « هتنت ش ودخ ,متعنقب

 تفت الیک ,هنارشپ ام (ف ) زر تتیسپ

 هیوم رد يس راپ يامب ( ف) ی دیدنسپ

 «دیزگ رب ينعيب ییتعففب ف ,رعمامآ یجترسکب تسا

 درک هریجذ يفعي (اف) اهن سپ
 سنوم یزیچیو ینفای مارآ یتیضب (ع) وسب

 هشای کبد يزبچ دوج بپسب را دوجو کلب ینف رک



۳۳۸ ۱ 
 و د هکنبانچ ناج رم ينعيب عتفب ( اف ) ما ی

 درد دزن هل ناپهج *
 و ول دز ربت « هنخ مین هب ی تسا تم رنفد هنم

 ماتسپ بل

 4 راتمرد

 ور رعش ردو ) زوآ تنه ۳

 حیج نمت اسب نانسوبترعم میغلاب ناتسپ

 تا زورفا ناهنینی

 دنف زد مرا ماتو ,ناتسی.هدننک شور  یسراق
 ۱ هنهان سورحخ عیاق

 هتشبآ نبمز مفلاب ( فر مت

 :ندینارتسک هنارضکلا ( فد)

 رد.درگرود مویسو کج مش (هف ) رز
 درو وه و ین رک ان نخي نزخم حوش

 شر نر ک
۰ 7 

 9 ندرتنش نشیب رفکب ( اف "ن هرس
 یش هدر و" ابی لایعتسا ترثک

 یک دیم الپم نیسب ملتسا نژوب (ف) ۲ 3 ی

 یفعیب زن و هدرک مدرن صیجخت تادا زد عادنف
 "هدر" زین هطاوقنم نبی تا و یوم ردو مننآرق

 تن فن لگد سر ف اخاپ میخ یی
 یملاغساکتچوک | ًابترم تفلاب (ثق ) *لاشسپ

 سرو هچیجحن اهتفکيضعب و, دوش اهج هکبمم ان دنن
 لپ ی 2 نگرزتیو باشودو

 ی می نجوم

 رک, ۵ ايعتسا قتجپ ار حیط و: ایجنو ,شقت

 برعم مشلاب هقوتسب راهترم عتفلاب (ف) ونسبپ
 برچ ینک کات ملداب ددرکوچ * دی وک يماظن ۲

 * برچ مرس کیم يوت يوتسيپ #

 رکیپ,ششو يس هلیج زا کیپ
 هک شقنم, ری وجو بفررعم جننب ( ف ) هننسب و

 رپ ۱
 ههننز ياشنن رد كنر و دن دنب گیشم یاس رک

 مبشع ینعی ( فر مجر همسیپ

 يسر اف ياب مضی هی ( بف ) نارفغعز نسب

 وز اپل بیل هاو یا یار ! چفبو هخورف 1 ن اشنا

 دنی و زین ینایلسم يانب اروا جحو تاوکزو هز ور
 توشعمیهدينعي . ( ف)  ناشف رکش یر

 هنییتن نکرد رد هک ره و نالاقپ یتسعتن

 مافی جيادشت و ول يقب (ع) بسب

 ناهنپ ينعي ( بف) ن درک تسد سپ

 #* هیوک و رسخ ند رک یه او نتتخاس

 ِ * تساد سپ دنک نز دنام يرز هن اضب رو

 هتس د ينعيب لاد و اب عننغب ( فر اهل کسر

 م دنک و وج

 ندی رابه زاث ناراب ب۲ عقاب (ع) رب
 بطر و هقخپ ز وتش هکام خو نتساوح ه اکب اج اب عتفل ابو

 یمن و نئسا رخ تجاح تقومبو یاوج و هش اب « هشن

 شجپ سن ند رک يفشا و تق و زا شیبا رامرخ نداد

 نازا شیپ كتج زا
 و هبآآ رب و آ هکسم هک نازآ شیپ و دوش تسام ؟

 رهن ن دینش ون و 6 دام تبغر زا

 ویا دنیا و درس ب" ]وه وعوم تفو زا ضرفق یتساوخ

 :ندیت اد یکییدرز هنوگو ندرکلترذ ب ور زمن و زیچره

 رطید نز زا يوشرسپ مضب ( بق ) ر هنارسپ

 ۱ ۱ ید يوش زا نز سپ اب

 ماهت ابو رک افو یفعب (تقب) نود ربرسب

 د وین يراک زاس و ندهناسر

 موس سسکی و یصتعنفب ..( ف ) شوح رسبپ

 دوحخ ا الففس ا ينعب



 سس

 هوقس يب رعابو بای حبس مضل ابزیو د وب تبکمو
 هنبو تخ

 اب زامکب کیا رسپ- تخت ملا |
 حیعصت اب مقب و رسپ ففخم يماس مد هق دخسن رد

 ریزه ر اوس نآ تسخن دم ایپ #* هنفکیسو درف هنفاپ

 لاز هند رک هاگن"۲ سپ * یببتد رآ ناوجرایرهش سپ #

 * رایهنفسا حرفا ر هاش سپ * از راک

 ینعیب ظفلیبا فل اراهسب مامسب ينعيب (فق) ان

 يم ماجه نخ * دن | هنفق اح هجاوخ تسانرت هداابر

 دیو نوچهک هیوت اسب يا * مالنريک «مکشفلزو

 یفایع

 دعیه"ریم یترافیاب عقب .(تف) نیچاسپ "
 هو هزخاب ام 3 3

 * دیو ر وکشوبا هیسن ينعي ( ف) تسب داسپ

 د مپ تفل او در" ف الخ تس د اسپدک

 هلپپم يارو لادو اب عتفپ ( فا يهراسپ

 دنش اید اد بار وا مک ختیمو تفرقوم

 دقص يضعي و دصفص مانسکلاپ (بف) : یراسپ

 رسکلایو راویهو خارف بم: عتفلاب (ع)۰ طاسپ
 رب هکهدرپ و رتسب و یبلاق و رببفح نوچ ين درتسکت
 دهن هنی رد

 نجمه ينعي . ( تفار) کاخ طاسب

 ينعب (ب) راسخرزايزاس یطاسب
 شاپ هّق رطر دو یکم

 هرجاذ یتعبو فورعم  (؟فار هاتفا سپ"

 , ی

 یر ورغ یرح زا هکیزیچ ( تق) و دنا سپ
 نیو يادح وا تبفاع يا رب دنراد هان و دنریذز اب

 3 ۳ دن ی
 ,سپ نیزجد ما هن »۰ هنبرد هام شدوح ملعب مش

۹ ۳۳۷ 
 # اب نزّزوج

 نیخادرواهلگز هک يج ات حاغب (ف) کاسب
 هبع ياه زور ناکرزبو تنه ده بمت زن در وخ رب و

 مارفلاوبآ هنهن رس رب يداما د زور نامدرم و یجو

 و :* کانسب تحخر فننرب شرسر هد وک

 امر تحخ مد زا تسیعونا ينيب 4 جا ) تع اسنپ

 نوین ریل د.تفناب (2عی) هل اسب

 نيبتراپسب ییسهب دشنلاو حتفلاب ( ع) ماسپ
 نم / 18 تسا. یجخش مانو ه یننک

 وب .دشیش يسر اف" ای ایورسکلاپ :(.بف ) ن سی

 ۱ یاممد7 جقفلاب و ین رب بییط دزن هک

 اره لب هک تسبهایگ ( فر خب اسب

 هرز" .هنکشپ : امیونوچ هنش ایا يرترآ مرچ ندر دو دوب اپ
 هیارپ

 یدک باه حقی (تف ) نه

 ابا می نوگمو مکب عثلاب ( تف) سس

 و . ..یآ حعیج سپاسب يلاخ

 موک خهز وب ناف ينعيب عققب .( فا ساسان

 زیواپرازه تاجه تسیهابک ( بفر) هباب سپ

 دنرام_ یه د رب یو دون امرآ

 ی برعم چن مافسب هوب دز شنو مد دنکشب
 ی, ب يش بارش هبقب يتعي ( ف) لبسب

 مرج نم ی نشز اب د نیخیضب, (ع) دی وبنپ

 نو .د نا تس وب

 وجایجنریتفل ابو فرعم تشخ نزوب(ف) . تسب

 9 اپ مغبو دنچبپ کشم ور
 ویهانودات و قمر اپ ياببو يتب ال و لیق و يرمت

 ۹ ز ٩ راوقس ؟ینعیب ماوس هثو لوا رسکیو

 0 "نابقاب يتعي ( ف) اریپافسب
 جانست ينعيب مسکلاب (؟ف )

 رایسبو دز ات ياي۲ رسکلاب ( بق) و انتسب

 او باز ماهنیضاب (ت رک اتشتب

 7  ۰ 9 : هنناوح ه پس نده "للفا هنفاپ

 ض اسید
۰ 



 «۵رسف ۲ عنغل اب لبف و *امزپ سرا ي داش مادد رک *

 فتو ر يب و

 يا و مویس جنفو یس ماپ يابب ( بف )

 هک هم" زین هام يار ودره و راظنتا يفکيب «جرعم

 هدرمرزب یسراپ و دره از و اپ ( بق) تیرمرچ
 تفز ِ

 در و دمت

 ناعفصا نایزب نآ و رایسوس ( ف)

 يمورس هکسا دو ۵ ماد
۳ 
 ِ نابود هک نیک ام يرام

 تسرپ بانق "7 ينعيب لنشرف مد و هتفلزین هسابلج ینعپب

 تس اس امق فالح هنغُلیسر اف رویای ان هکیضعب : دمآ

 راهش يجمون نآب هکيبوچ یمتدتفی (  ف ) نرب
 هننک راوپه هدرک

 پل ینعی يسماپ ودرهانواب (ف) کیم ان زپ

 يسراب ودره از و اب هنیک نزوب ( ف) دنزپ

 يدجسع وبنوخ يراپب تسبه امک یر ان "اب ای لبقو
 * هنرپ دفن اب م انلگ كن ریه هن * دیام مق

 کنزب برعم امرحخ ز | يعون حنقلاب ( بق ) ینزپ

 تساجن ازا یزب هبصقب بوسنم و بوخ و هوم ینعی

 یهاش زورمق جبر اف فلوم ينزب " ابض
 ندرکرقو ندرک يک ند رک عاذلاب ( فا و

 یشقث تخس و

 ادیب يسماق "از اب و ییتیضب ( ف) جوار

 ندرت اراکبآو

 بايسارف ۲ ,نابم مان عافلاب (ف) اب دورپ
 هاموباقف ۲ نهمآ مي یستیضی ( فر غورب
 .ماجح رفشنو ادندو هراقس و

 مهردو ناشیرپ ينعيب رسکلاب (  بف شلو رپ
 م اسب ایپ روچ هدباز اب و تس ا شل رب لصار د شارزنپ ندش

 مد سرب افب ه هش هیلح لص" زا ای وحش لیعتسم

 دبت هدر وآ اب پاپ

 دوس یسراف "اب عقب (ف ) ندیلورب

 نارکو نهش ه درم رثبو

 نلن ده اوخ روک ذم هک هزب ينعيب . ( ف ) هورپ

 .( ف) شهورپ
 تسار هعم ی ۵۵ وزب و نفر تعبصن

 يسرافواو و يانو اباب ( ف ) ه دنه ورپ

 لاوس و « هنن اوخو رک تعبصت و انا هو 5 زنگ سرپزناپ

 و سرب ز اب یسراث واو و اب

 ه دننک صفت و د یننک

 نور تهیتتصت يتعیب ( ف) ندیهوژپ

 یمز ای زان يا و ر ابابو حتفلاب ( ف) هرب

 و هر اد بوخ هزم هک يوبشحود رک تسا گو یمو هتشپ

 مذلص و تروص یبرع رد د هشم مود عتف و مکیرساپ

 یبدب ییکسم صخشو ان یتعتقب لبقو هنبوُ | م

 رد ينعم یيآ اما دننک لايعتساز ین از دی هشنپ ینعم

 مضب هزب يمورس هتسن رد و ه دیسرن رظنب ام دق مالک

 نیزا ؟زب رخو هکر ادب 7و نیر هوبم از منق واب

 نالک ومادیآو نی ریش کو مم یفعی تساذوخام

 تل يساف يا اب اب قلاب (تف) رپ

 دل هرب کو لت ییتعنغب لبقو دنلب

 هنا هنخز ین هماج م

 تو ناوشمایف

 277 يفعيبو دنیوک دیقع يراتب

 ووز زا يسرابياواب مضی ( ب ) ناهرپ

 هنت اب يوبننوخ ي اه وهمو لک یاقخرد هک ياجرین

 هب"۲ ناتسوب يوب ههنناقس ينعيب و

 درج هزی بقلور اذ هام ینعب ( فر راک زب

 مدت ما مب مدب
 .دچنک هیجعم يا سسکو اب مقب .( ف)  هشیرپ
 ۳ و دو سما دا دیماه رخ رد

 فبرظدرممشلاب (ع) "حیرت
 تشذگدکازب لثیب ( ف) نیرب

 ندنام مرن یبس هیدشنو عتفلاپ (ع) سپ

 زینبو درآ وا تسیماعط نآآ و یخاس هتسپ ماعطو
 ينتنش د هبرتو زیزع ماعطزا يعوث نآ و دنزاس یغورر

 "یسراف ۳ و

 يذ اکو طتخ ة ینعپب عذقل ابو ه دم" زین تسا لیعتسم



 ي تب اج و

 ناولخ ای زانب | ذ]وزب هچب مضلاب ( فر

 هچب رب یبا # هیون ب ماتم ي دجرب زینو هنیو
 دموخ ریف وخ یهش.د هب * د رچب هایکو هک

 ( ف) ندرک نوتس تس ۵ جنر بر

 ی ذوب یلقتم و یبطیغ ینعب
 زب یا هی هک هیلک يهراخ ایو همه نخی (بف) ره

 فرعب لد موشن * هی وکخ يد" انس هتناوخ او

 * هی رفزپزب هب زب دوشنن * هب نارق
 اهياظاواز مضرابرسکب ( فر هژپرپ
 و + هننل صعفت و,تساوخ زاب و صعفت هی ففخم

 8 رک صعفتی م 1 1

 هنا هک ی ناج ینعییو نو حنفل اب. . ( فر دژزپ 1
 نیت مد هک | دص عقل اپ ( بق) برف 6

 اف لا

 دک كنلاتش نا وضتسا ییتصتفب ۰ ( تف ) لهزپ

 نیو بعک

 يورزل گنزیزات يابب  (ف) نهودرپ
 ندرکرود نآ لاقماو غیت و هنیل 7

 سربزاب یسراف يابابوعتفلاب (ف) هو ه۵وپ
 یک سرب م ابو : هننک سرب زایو نادر

 نانک مشت هلیم يا رو عتفب ( بف) ال ررتب

 "ابو فاکابومضلاب ( ف) دیما كل روپ
 یبزم ره می دن هک یورپ يورسخ دانتسا ماذ يسر اق

 دوب هشيپ میکح و مجنم وا ودوب ناو رهشوق

 فوق وم يازب و حتفلای (ف) کر رپ

 یزرواشت تعاروت

 هیلغ و یناینب رب ندوبر نیتحنخب (ع) روزی

 ندرک

 یپس نوکسو ینانولوا مضب (فر) کس رب

 يارب و ابب دن نونپ تکسين ظفل سا یکمل س دع هلیمم

 دبجعم هن تسا هلپم

 ۳ مرب

 تسیا ؟هزبس مونس و مکی عافب (ع) ثعرب

 دن رو نایایرا

 ةک نابعش هام رخ" مایا معب "(ع) ناوعرب
 ماش رد اب ]) فاووط مرا تا و نا مد

 ت هک يرا ۷

  هنفکداتساکوشو ب" كنر یملعقفب ( ف ) غرب

 هوس هچر انغُک * هدریشن مدریب زین ارم ه درب لد *

 #* هدریب ب7 عزب تسا

 هنیسوآر فیوز هچب م قلاب ( فر هلاغ

 نت

 يادج جم یتعبا (هف) کلن ةلاغ رب
 نونواز نوکسو یبغواب ممقب ( فر منعرب

 هایم دال گیل هتسب تحت رد و هننول او «ِ شر

 ام يناث و عتسپ ار وا و ساز رو

 ننیوت منغ زب

 هدنف ۲ تدرد حاشورب هجنا مقلاب (ف) ِ

 ددرگن هتسکش ر اب آر ر) زا

 جت خرماز ستق وابمقب (ف ) و

 تعخرد ربو پآ ر ی ر در اقنم هک

 مود حنف و مکیرسکی زین و هتک ینلب - او و هتیشنپ

 کنس تب

 اکش هل ی یتعی ( ف۱ سس

 مارو شیوا مت ها فکر ز
 ندهشود رتشو یدیزک یشیپ نا جن حب مرتب یب رعر

 ود و ود سر ۰ می و ی سو بس تن

 13 0 و رم و یپ) رث و ی

 تسا نوذ هم یارداههدازن مامانا دنیولیم هک
۰ # 

 یثحیب یسواب يازواببو مزب نزوب  (ف ) مرپ
 دو نا

 يسزاپ ياي مضب لیق و عافب ( فر نامرب ۰ 3 ب ۳۹ 1

 نیم ما هد رب هناخ نآ مردنا * و

 "مو يابب و دنم وز او رویضم



 رب «آ

 يضعب وراد يرب ,نایش ( با هند و

 ریخ بمش زاار وا و یشاب زا هچ واب رب هک ین یک هنخک

 ۵ رد زمچ هو دیر دشاوخ هکیچ رش هکنانچ دهد

 رب رفت زا شیپ هذمب هب هک یب اوحو هنک | هیپ دن اپ هد ره

 درام سا عاهکوک دیولپ

 دی ون نه اک ي زانپ

 و هه د ربدخ بیاع لا وح

 ل
1 

 یو و تبسا هک شن"

 زین ,و سرت:الاب تشهب حنغلاپ .( بر یسب

 و نبرب هلج هچنانچ كرزب ينع

 دم[ يولپ تغل ییآ ینعم نب هب سرب توس و

 یکاح درب تراشا (ب) ةريا۵ نیرب

 : ملاع راک رب هری اد

 كرزب هامنهاب .(ف ۱ اشنیرب

 يايوزوسکم ينا و جوتفماواب (بف)  نویرب
 دوبزیجو د ۲ بیس هل تسینلعم ان ح وقفمو اوو موپجم

 يکب دوب هنوکو دزیبن دی طاخ تعهیط توقمو د ییطلاخ يکي"

 نوحاب هک يا هوس ظببلغ دوب ياهاح ایفبق وزمن دوبيطاحخ

 ی اهما دنا زا ار دبط اعضا تعیپط توقو دش اب دنتشبم7

 ارث دنکیم عفد تسوپ وه اظبو در | دبمز اب ییغنرمت

 هتیوکند اد ي هنيوابوق يز انب

 زیل,یرابایب یتعیبو تاقولخمینعیب (ع) .هیرب

3 
 مالس تسا تافلالح,هو هماجعتفلاب .( ف) رب

 مضلابو هنمان هوک غمت اربن7 هکهوکرسییهازب ار دو

 روجن ز ینعیب رسکلاب لبقو يه وک هنیسوکشزمنو هتیسوک
 ده اوخ روک ذم هکن افچ دتیوکخ « موفپب ي هنب هک هایس

 هنفلزین مزب ففخمو ی هبز وو شو رو یمد "7 حتفیو ۵

 ندوبرو هناخ عاتمزینو هن

 کو در هننشب ییمز يسران ود ره بازو اپیتقو (ف) رپ

 دموظنم تنهرذ مد وه وکز منو هنب و ار هقلحزسو مرذو

 هکاریز .هوش يم مولعم نیش زین حارص ز او هوبرک ینعیب
 هزار مه وکزار ۸0 تم ۲فیقخت کیا هد موآ هبقع*+پجرتر ۵

 ته يوزا رترد * هیرگ رفلاربآ هوبرکاه یت دابزب

 لرچ زیئو 5 ۲ لر لئاد * شبلاع

 هنیوگرین دنک ينعبوزف ف فارم ي هبابو

 عانمو هماج ار هب هشنلا و عفقلاپ یر درارب

 ند برو شورذ
 تقی ها مت (ع) هننعار ۳
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 مش يبد يوصت یربب و بدرظ درمحغت اه (ع) عارب

 ۹۳ 5 هلنیب عیزی

 شد ی ساب (ع) هر

 ی جت )او لخت ۵ نوت لی يیردش
 بسدپ فاسب رنو یه د ب7 مغب (ع) تب

 يوح مسلل اب زین و تاغلل الج يف | خْک ین اون زین هاب

 هی[ مه امردخز ی

 برج یزد موم (عر ریفل | فا رب
 رب , من < اصفن هک ینقو
 رکسز | هبانکیس ها (ف) ی

 ۱ . يسل یششک رپ

 ينعیب يسر اف اف فاک یسکو عنفل اب _(بف) نک اپ

 یشخا دل یافب .( بف) ۲ نتخا دن ارب

 ( ف) ..نارب
 میرکب ید هنج هک مراهب یا هن #

 هیون درعسم دش اب د دل رنج
 ز یکی

 هل منا زب داپ مز #

 مبویب یبدنچ

 هاثم ( تف) تی
 اف و درها رو ابعتغب ( فر هنوارپ

 "۰ مو هع یصح دوب دچ م نا مش رد * هیون

 ارام ای ورد م دنکس هس

 طفل هوارب  زب شش یدتیب (ف) هوا رزپ

 1 شد دمو هینادخ د تسا ي هنش

 لقن رگ ثحخ مد لب يتعيب حلب (ف) ز اب رب



 يرب

 مشخب ه هننکز ا وآر بش ( ف ) ی ایرپ

 رب ناوخ نوسفا یتعیب ( اف ) ياسنا يرپ

 رازی (ع) هماسلا یرب

 هشاپ هتشاد ناخرثو هند وب ودوب هرک شدرگ

 یفعم یب هب هد روآممم همث افصتياي ياجب فام رب

 ایو هد یناثب روسکم لواب (ف) نوتایرب

 ۱ مان تقلرد تف ورعم وا و و م وپضم يناتصت ياي

 هداد ریش ار نو ۵ب رق هک د وب یواک هدام

 يصخق یتعی ( ب ) :نااوخيرب دنب يرپ رصخش ینعب ( هش 9 1 3 ۸
 هش اب هد رگ یجربضست هک

 يايوروسکميلاثوحوتغم لواب ( بف ر) هی رپ

 هننابامرح فبل فورعم

 ننکنوا کذ يتهب ( ف ) وا مان هنز ی رب

 در این ما مان نت رب هوا زا

 هچن اوخو يربد دفنک رنخاح ( اف رز ناوخیرپ

 از نیچناخ ز نیس * تساز نایلس وا فق زوم

 ۳9 نا وخ ری رپ یطص

 ژمن وز ور تباغب م وس و مکی حتقب ( ع) دی رپ

 يهص اقو انس يفي اجب بانتبت هل و يلوس,و دیر اب مصتخم

 یبم ز تنفس رن ي اجرا دقمو دهد م العا للوحا ز | هل

 فدیپب ک ي رلشاو دو يممرهش سپ مد هک ي مون اج و

 نم اذک اطلس یارب همان يا رب لیم هد زا

 يزيچ يرات ياهبز منو سر اپ ياب حنغب (بف) راهبرد

 هنزاس راهنب هناخ شن وب هنچب فقس يالاب هکز ین

 مپ یتفلامهام رفا لحن یقعی ( ی ) کلن دبرپ

 نامش و دم ورم مین ودب لج ر هچاربو يد وب

۳۳ 
 هش اب رهسلا عب

 هد 76٩ جم ؟یتضاوم وا وا )رک

 هایرق نس یاب یابی (؟8] تیوب

 لوپجم ي ايوخوتفم يناث ولواب ( ف ]) )9

 دن اس لا هک دشاب هی ات ح وتغم هط وتفم يا مو

 (يرب
 مس هایم یاک«ماتس

 ننناوخ زین ز ریارثآ و دن زمب نان ناریز ء

 یناود مانودش اب يغيص حوتفم هط وقنم ياز و لوپجم

 اب يکطصيب هییشت نآ و دنناوخزین ینزرپ رنک ,

 نآ برعمو دقناب ویزپتو يفاصلسح فتنام دوب کشخو

 هزربیو هز راپ
 تسا ییهلک یعون مویسو مکی مغب :.(ع) شیرپ
 و تسا هد رو" زار د هالک حاحصر دو او نایاسرتق

 تسا دتْفُل شوپيور ار سیرب وتسدرد

 يلاوو فته نابارزا ین" ۸ (بف) لاسیرب

 دشاب فاس ي رب هک تسن7 فبقعت هنش يا ر اما ییب

 نامز رد ءدوب يويذ مان (تف زوس يرپ

 يرب درد يريات اجنارا * ننساقم مانوزیورپ ورسحخ

 * زور نامید نایور يربرب ه دی دن # زوس

 ندمآ زی مرايرسکو کی مضب (ف) شیرپ
 نآ ندیریو مش

 و ندناشنورف يسماق "اب مثنب (ب ) لی رپ

 تبب با تسارمخ" ینعیب ناشبرپ اب سکبو ی هبنناپ
 نورد * شیربرط اخ يانخسز اد رکب * هیامرف يدعس

 * شیر هناخردنوچ ملد

 نایه:هیجعم یجشمف و یمترسکب (ف ) مشب تن

 هدرو" یسر اپ ياب هب هکسن يضعب ید موک ذم مشیرپ۲

 تسا موشم فالخ

 لاح دی سراغ ابر حتنب .(سف) .نادیشیرپ
 .قجفو نفین ادرگن اشیربو

 د (ع) کیرب
 نا افب

 ۵هرج رب 5 | هک . يقشورو ی 1 هنر

 امن يس



 هری ۳7۲
 ")و و دو ید اب حوئتفم لو اپ (ف) هر اهزپ

 هش ابد دمسوپ بوج و هفحخوس ینعیب اش يافخاو هط وقنم

 هننزپ ار فاچجیجاو هنهن فاچیج كس رب دو هک

 هنناوخ من فدخ و هر هی اف" و درب ۵ شت ]ات

 هش اپ یهایّکو دم اچ هر اپ نسراپ ياب مضی لبقو

 هلثم ( ف) ,زاهرپ

 اردو یشورو تجح مضلاو عتفلاب (.ع) ناهرب

 حج سه

 3و هام + هیت هرات را( ع) حیسم ناهرب

 ۱ ۲ 8 رک

 )و نر (ف) بیات تی

 اوجا چینی (تفا) کلف هررب
 ته

 نریم می م ی هکی اب ات 5 دهعتمر

۳ 
 9 دز مهرب هزمو یننسر

 یییکح مانور اهر انز ییتصتغب (ف) هو

 هیوگ يب معم انس وهنش رد تسیا « هگنی رجنو هته

 دنرب نایک * ينك هات نشتماقو خرب وچ هک ينپ *

 عرب زوم زا يف ییج را # تسذ ور انز اب ر انلکدک

 ییفرب راهب نوجوت هناخ هچ رو # شی وتع هناحت

 # تسا

 هریاد رتتو شیاوچ مضلاب ( ف ) نویهرب

 هی هیدب باثق" امرلب هک هش ابهام هاک نولم هک

 ه دم" ربث یسر اف يايبو

 6دوپنی ق ترم یس ر اپ اپ يايب ("ف) : هونهرپ

 ۳ هیعل مپ ( فر رس هنهرپ

 هدش برس

 تشا مارجا زا دیک ( ق ) یرس هنه رپ
0 

 مارحا ذلاح

 هو و

 تسیااج

9 ۳ 

 ؟ ينعيبر هنیوگ هلاه :

 رافک حاورا ياج نآ هک توم نغح رد

 جاورا هک ییبزآ ینلی الو مان تسا جات رد منو تسا

 يهاچ مان تسا حارص مدوا هنشاب اجنارد نارفاک

 3۳ ۱ ی یهو

 ۲ دام

 _ِِ متفب ( ف) هوه رب

 * ی هدومب سراف ياياي لیثو حس, شتآ

 * مدوش ریپ اجن" مه هل مناد شحخوس مهاوخت

 یتخوسی کیدزن هک نیو ارب زیچ فورعم واوو

 ةویسارفآ و هاب هزحخ اس درز اف" ترا محو ه هش

 !رذا زجتسبد زوسم *:يولم تشرد ایموت اب می و

 لول یی را مت ی دک

 نزوب (بث) نوهرپ

 انا برع بانق7 و باتپمد رگ ع باد مضب لبق و حنفپ

 تس عماننرش رو نوک

 . ,ینعیب حوتفم يزاف يابب هاک رپ

 یا

 02و ی لا فر ۹

 ۱ شاپ

 اهن وا دج ینعیج وب و4 بن ورعم (ب.) :.دیهزپ
 .شس | هد هم*۲ زین

 ایزارد نامز منفل او حتقلاپ ( تر هل

 نامززا*ر ۳

 هنشاب نکشخ ضح ره هچنا هی دشنو حنقب ( ع") يرب

 ینعش ارت فک هلو و لمیط يبو رازمبو کاپ فبتعزب و

 و ای

 یشالم رةغ *# سنجو هبض تببث : ز | شب ناذ يرب # دیامرذ



 * د قمش ناک ما هک تاوق ای هشو

 د ۰

 اور گو زر 9

 ور
 ام ی وعخ بش راد

 دوب ییوریور د اچ ینعیب زین و * هاب وت ي اه هو رپ

 و لد رم یفاغب ح وئقم لر اب ()دیطو) ناهو رب

 دل اراک هم 7 راکش7 ورشاظ ياهيب ح ونفمو او

 نیا تشذ يوف راذر ر تشپ دو "

 * ناه نت
 تسار يگتشح

 وی وا

 دی اماو رف يسو اف "ابو یبقیغب, .(سق ) ي ور

 هتیوک لاو ا نتیرماتب هک رو رم هنر

 ياواب لهقو یساراف ياب حنفبا ( ف) نادیورپ 0

 تشک هک نزورب لغم یزات

 زمره رسب مان يس ماق ياپ عقب ) اتق ( یو ۱

 يکي بزم و هنیولز مت ز ی و ریو رسح ار وا نو هشون یپ

 او یبیوج مار هک دورب نآز ینووب رکش تساینل
 دش بت مان هک يرسک ناویاو درب هقق رک یکم بلقتپ

 ازواو عصرممز راثا تصن یزنوپ هدوب یجات ۳م

 هبخس درب یلیبارواو عام سیفنرهاوج زنا دوبین اوهح

 ی

 نم ایزو ره ی ییرهشو هذوب

 مور رصجق تنب میرم زر ۰] تشاد يرمو و ایرگدژ قم

 رضعب نیش دپع يلومم الا ردخ"۲ بّقل نو رفتن و ماذ ه ابق

 افندعم و هد رک رمیعت یفظی ام ظخل یبا جنب رافلا لماک

 ریسقت زی رعلا کلیب ار زیورپ و سهیل مولعاا عن اغم

 ضبو رب بیس آ ۵۶ ار ورسخ هک هد مو باسذ الا عپجم

 یهام يولپب تعلب يتشا د تسود یهام هک یدنتفُک

 ۳ يفل ازد ور هک 5 دروآ یم اظنعش هتیوگزبرپو

 داختسم ۵ وپن ماخن تب ییزآ هچن اغچ ینزب رکش

 دد لیم
 میکحد دم" ینخوپ ینعبزبذ و # زمی ۳ سرد ۵

 ین اتمشوت یر ام

 يدوب هل * زیورپ دازپش نآ مان هب نازا #

 فدصزا سم يم و رسخوت # تسار

 ۳۳ ور
 ؛* مریورب لاععاوت رک ؛فاتسارب* مرادنپهن د

 «یزامرف يونعم يولوم 5 وج ن در دولجو هذیوک زر یو ریو

 و۱.* يزيورپم وت هک اجنا يزيوربن فصلا ,نسهش *
 ين ياد يرطح رک ره تدینتروخ شباق
 نوه تکلف رب ورپ
 پاتف"۲

 ین دز ی اب حوتغم لواج (ف) نور
 اریآ د اقماو هتخرف هیودآ و ورا درک نا دب هک هشاپ

 زین هکینتو خاروهو تسازیپ در۲ يفعيب زيذو هنزپ

 نم
 واوو هدز یناتپ حوتفم لواب ( صف ) شیورپ

 ر اکرد یشاپ و .رصقش اون :مب

 نسخ مهم ]

 ار شد و م م# یمن وحخ

 ۱ نلرتم سس خال او تا ان نیورپ

 تخش لیقو موث جرج مد هنادمانس ششو رهق لزانم

 نایلس هننا وخ یچچک ارن7 هنهاو دنا عق او اجکی هک

 روث خاش * در دنرا تیشح راب تلف یپس غاپب *
 ۱5 حرارت "هفوبت دیر

 .برع دنیسول هچب دیدنتتو یبنعتفب ( فر 5 رب

 هکیدمو تساطلغ ناولحو ی

 ,برع رد ار یدآو ین اسب د وحخ يا ِ د باک
 /۰ ال | منلحخ

 وت ه,عرد ۳

 می و دراذنر اپ هک تسا يتح رد یتعتغب * ارنایش

 ج  راغب تدقد : کری دیتسپ *

 زبنو درک دود ور دشت" هک دود دوس تحخس هماج

 یشرعویسراق ي اب اب زینو دنین شقپذچریز دک مرنيه امک

 تم سم

 يبآ ودرم بآ و تسا رب 91 (ب) بو

 هبآ ۲ ی وریبعبط لیم بیسپ يزبچرليد ندر وخ ثقوب

 7 ه وشیم ند موخ يتشرت تفور ه پلاغ هکن انچ



 و رب ۳/3
 هلئم ( فر شر و رپ
 اصم و بدو ماع ينعب ( بف) زوم آ شرورپ

 يل اعت فح هنفیقعل | يقز وم7 ه ده

 ینعب (بفا) لزاناکتخومآ شر ورپ
 ی ایلسم رارعشوایاوا

 وواوو 5۵ ز يذ اب مونقم لو اپ ( بم  ۱ و رپ

 هی رف نسب راوربر د هک هتیوگار يرون اج حوتفم يار

 اف برع ندروخ يارب هدر وربره زین و هنش اب هد

 هنت | وخ یی

 بوچ هس نو مار" ياج عتفلاپ (بف) ز ورب

 هد ادنش ر د و هننک تس ار رت ویک یشسشن يامب هک تسا

 ییتسوب شیارآ يسرافر اب ای و موهسو مکی حققب و تب و

 زین و هننک دنویپو هنزود يبتس [رسو نماد ياپ ر د هل

 يبرع رد و هشاب یندیش وپ ای و یفد تشک دم اج

 هی ر وظ ينعيبزيذ و ناجمآ نو ریب نجیب

 واوو هد ز ين اب حوتفم لو ای (۳تا) زورپ

 يسو هرف یهکح درب تبسنرلصا ینعیب ه5ز هطوقنم يازبموتم
 هاش * مروهشرُک شب وخ یم ثفگ و هب #* دیو

 نآ و دش اي هماجزی وارفو * مر ورپ هشک نوهیرفآ

 هشاب «زبس زا يعونو دنن اوخ ف اجنش يزاتبار

 هی و ینتجب م ریقو ک مققب (*ق )۱ نیزیرپ

 تسا يلتسيسر اپ ياب رضکی 6تقاو) و

 كن ر زبس ره زین و زبس

 نایسآ ينعي (ف) ناکیپ «ز ورپ
 مد رم هو يفعي ( فر و

 دوزر ۵ ينعي ( فر ناسورب

 هو ر ينعيب سس راپ يابب ( فر ناتسو رپ
 تما

 واوو ار مضویسر اف" اب عتفب .( بف )" .شورپ
 یاب مد رم ياضعا زا هک يشوج فورعم

 و و و *پجعم نبش راب عثلاب (ف) کشورب

 ور
 دنشاب لا لوجم

 ندمآ ن وربب ک دنا مضلای (ع) .ضو رب
 ج روا هبآ

 ؟هدذام مافو ياعخش مان عتغل اب ار 9 #

 تم تسی مهش مانزمن و یغش

 رد هک لج هننام سال تدفلاب (عر همع و رب

 هنزآدنا هک رخ نالایو تن نالاب تشپ

 شش تسرا یخ ردوندیهتخرد (ع]) فو رب

 ۱۳2 هود هل هاو وین طنوخ دی بز

 رتش شفع مضل اب ( ع) اکو رب

 ينعب 4 لاس وام زا دنم و رب

 راٌتزمر زا یی

 راز"آ يب و بمع يب و

 ندیرخ"آ یتعی عتفلاب (ععض) وس ورپ
 هیامرف يدعس نورد دضمضلای _ ( ب) نورب

 مرز نیر 7 تن ۵ يکي *

 براق ,منتیرپا یجخ يچ ای یتقب 197 نورپ

 من وچ يخاغت زا * هیوگ حرفلاوبا دنا درگ اپب هک

 ۲ مربی دیشک شرم رات * ریس هلیب
 هک یون یی یمجم ۱(, ) شو دنورپ
 تش نکآ

 و ءدز يناثب ح وتغم لو اب فر و دن و رپ

 زین « دن ونپ | رن ۲ و هشاب هماج "هنسب حوتفم لا

 و

 یوم دی

 هورپ

 زیج یفنخم ياه و ح وتغم

 اد هو

 تنج ر د هک هنیوئار

 و مينعو سب# دز ۳ ۳

 رطج ن"آ ۷ نزد نر هنناوخ يثور یک رغب ارث" و

 (بف)



 شرربربطتخم يدراف يابي («۱) ور

 اوربیب تنیوک هکنانچ تافنلاو هجوت " (ف) اوری

 دنا هتفگز من تبغر و لیم و تغا یقو مر" ینعیب و تسا

 ةناخ هدز یناقب حونقم لواب , ("سف ) راورپ

 هنز اس هناح الاب رد هک دوب هناخ و هنیوگا ر يناتسپ اق

 بناج ره زا ات هنشاب هنشا خ اهچیر د. یک فارطای
 هتیوگ هل اسب رپ و لابزپو هر ابرپ و رابرپ انا هی ه اپ

 بر وی دوش عییق هنادنترب دن اه وقتی
 يفعيب امایراورپ هک دنا ههوهن طلغ .م ی هونقناوخ

 قجنو تسل«د۱۵ شرور هکنا هلاجو دنا هتک شرورپ

 ۱ ردخرپ بیهط, شمپ ره ر سم يناقند * هنوپ

 قطره یا هافمس(هق)ز و

 تم اب ياب خب(" :کراوژپ
 نآ تب ور * هی" ماکب ایمرظال 9

 دير ورا

 عمش هلیو 1 ر عیشتزینو فورعُ (هق) زاوتب

 وریپر اه« دون مظن رهپ شب افسر د را مش يدحس

 ینک يه نااشیا رس رب هبعک هک * یو دنا هش اب شب يلو

 يارچ * دیامرف يم اظن حبه وب و ول ووترپ و * از امر

 تسو حب نتند رق۲ هه ع ورق # تس و هب شنهب زا وب هک

 زايعم ار و

 ورم يافو بسح نه رف

 فو دنکز  اورپ

 هزاورپ
 اتسم رتخف رب غامب تعاپج هک دوب هشوت حوتلام هطوفاتم

 ٩ درک ناوت هچ ان اجت هنگ رعامت تر فدا مه مر ارق

 * اتم یصدناورپ هفح و رجال 1 * تفشح هز ۳

 هب مپ جن یر هی ینعب

 ياز و هدز يف اب حولفم لو اپ (هفق

 دن مایس دامآ هب شورع هک ی ی اب هک هیت

 هننادزک هتتسب "مهب داامل د و نشنوزعا سم ادو نت ز ,یقبب

 د ودن ز اشهزیژ هک نیوز فرو قننک او طو

 زورطا و و تافز بش

۰ 

 لب

 ۳۳۹ و«

 طتیوک

 یهوتسب یسراف" اب حتفب (هف) . ندیسا وژپ

 نایمد7 ياورک

 تسب رم مان حونفم لواب (ب) ناورب

 هتناد لب ابارن" هل دوب ينات مشیرپ و ين زغ تیدزن

 اب یننغپ »3 ۳
 رد هک تسب 7

 ۳ مث ارناشیا و ی

 وا لبفطب هاب ۳ ۵ 0 ویا بو

 لناو مب ینعینی دي ء ابو مود اغنن هچذ انج در ادرپ هیعط

 نکات نرو بد

 ثف اب زین

 ۳ س ينعب ( ف ) ابورپ

 هوق ينعب ..( ف) ننش۱۵لابورپ

 تشا هد وق ینعب ن شاد .(ف) لابو پ

 ۱۳تا بلوخوم نیتیتهپ ( كف ت ورپ

 شب ر تین اچ هک # خم تو یب لب تعَل ,شکلف *

 # یننک و جن

 مار لی زر (ف) يابد جورب

 سوق و

 بف یط ن هم 7۲ ادب دپ ییتپضب ۷ حورب

 از حعوببرعوتسار يوسز ی

 گینار حوتسو خننا دم دب

 هزاره یو د و4 هورب

 وب وب دز يف اقب ح وتغم ل و اب (.ف ) هورپ

۹2 

 مر (  بز یا هات
 ی هل

 ی
5 

 و مو رز هک تر
 ؛زاورس نژژوب ۲ 0 مر

ِ 

 س زاف
 ۱ یی ۰ و 34 ۳

۳ نا ان هو
 

 نر

 طرز(: مرور
 ید و

 صد

 ۶07۳ یتتس



۲۳۳۸ 

 دنیوت ار

 نرب

 ریشيشو غمت حوقغم يناثو لو اب ( ف ) هاهنرپ

 دا هنپ نوح ز ادرهوک

 لبن لت رب همش ایبرکشل وچ رپ لب تشپ آ

 نوفب حوقفم يناث و لواب 6 تر فادترب

 تا دیامرف يدسا ميتحدوب ر

 تسام يراغخم هتیون | ملاود )وا د ما د يتعمود هدز

 تدیاپ نارو یدرن یم هل سیزآ
 هبتاپ ينادخ دور مود 3 مال و نانع

 و نیزو تفادنارپ *

 راد ره وچ روشمش ینعب ( بف ) نوا دنزپ

 ينيب هکنا مراهچو مود مکی می (ع )۳ فدنارب

 يرعاش مانو هشاب هتفاکشوا

 ( فر .کدنرب
 دوب تش د

 دام (هبفق ) ک هنزرپ

 ها تی اد وکم ای( "بی ماشدنرب

 . نی 2 اکخ هنوب ابن

 ( ف) ر 1و دنرپ

 هاب هننش خنک نارب بشود هک نآز جوب ار تب دین و کد ز

 ناهمرد هک دروخ هو" هننسب

 نولب مزتقم يلاق و لواب

 خشاپ بشرب ریزا تر ایعهک ز ور و مش و

 بش نواب واواو یتاعب ( ف) شودنرپ
 هیوگ يرونا هتش ذک بنث زینو دشاب ش ودزا شیپ
 « رانک رب هیمن " هشیت * تو هن رپ هدایرا مدید#

 * فاط

 هلتم ( ف) شو دنرب

 نایاسرت هک مارد هالک مشلاب ( فر سلب

 ۱ دن را

 هان یوچادتیشن و رب هجنا ( فر تسشن رپ
 دین امرف ي فعشدش اوسود رک ي ماوس ینعبب رنب دو یآزج

 هاجو یکیت دب * تبش ذکر ب کلقرزا تسشنرب يبش 8

 * تشکر با کلم او

 جارس دیس دلت ماوس ينعب (قف) نیت اب

 نی اسم ۵ # يتسشن اچ ودر 5 درد

 * یبانف"۲ ترغچ

 ۱ هجا مو یسماق یاکابوسکل اب ) ف) كد رب

 ی بو ینناوخ سرج شیراتب هک هل ۷۳

 دوشیم ه دو ین اجن] يبوقج بطق هک تسا یتی الو مات و

 ش دنههک رپ سرا ضاکایو ار حتفب ءیترسلب و

 دی رگ گذرپراب وب 0 مان و هننا وخ لتمپ

 نونبجوتقم یناثو روسکما واب (هتبق کس رپ

 ۱ ينات و رد رشوت ریش 0

 زا يعول روسم کم

 هنیوک لبناپ ب ي هنه

 و دنن و ار اذآ ها دوب ت ازلق

 تفاوت تب ین نیقنم يابد ي ید ( بف۱) ود رپ

 ح تم تزا ترواشا ودرپ
 ۱ چ نت ی ست سون رپ

 و بورتاامنا و هناد م ۶ ثبت ر دو ینکهر او "۲ ار تس وپ

 تاک

 و بد هو

 ياب اب و ی يتف بر نایترب

 هک درد د یسراف "بای

 نود 4 لب و هنیو ۳۵ یه 3 و یی
/ 

 من يسر اب 9 مجو ,یوخ ابر

 ندیرب را ) فر شینو ۳

 هتنارهر ین يز اتبارناو دیچیپ هب هک کش

 او و مویضم يباث و حوتقم لو 9 (گت) رب

 بن تورب ففشم ار مضواب حتفبو هشاب وری فورعم
 ی

 ياببو ورب حیعص تسا فوحصت یرتبتم < رافسینعپب |

 بان و ۷ ام ورس رز وب درب ون و بو رب يعيب يسر اق

 وری صنخم تیغب و



۱ ۲ 2 

 یکم تبسن یمرب ينعي ( ف) ریکمنسرب

 يسراف "اب ماطتنا وخدب نزوب (  ف) ومرپ

 هداسرسپ میم مض و اب حنقب () ی دومرپ

 3 هان

 يزات يا و مهم مض و اب حذقو ۳ زومرب

 يضعب دنا هتل زین ماطقنا ینعیب و نش اب فلع مخ"۲ مد

 «دناوخ یسراق" ایه

 روگذمالاب دک:امرب ینعیب ( فا  هّیمرپ

 تسارسکی لیقواب مضو اوج عتقب (ف) ان رز ٩
 عمشا همانفرش رد و تس | اطحخ هنناوخ عتقب هکن"۲ و

 هانرپ و تسا حمصصعم مخب هک هنکیم لثن يا هحاو

 دی" يم ابح يفعيب زین و د هم" ۲ ریناش ت دای رب

 تفاطل تیاغمد شقنم ي ابيد عتقب ( دف" انرف

 نابیب يغارچ «دنشخ رد اب * دیو يرهچونم تکارت و

 ماین تعاطا ( فر) ناسا یخ ار رب

 يک هی و بد اب ي 0

 تسا هش رق مان | فدا فانرپ

 هکاني نايهينعيب حوتقملواب ..( بر ک اقرب

 .دنناوناونع شیزاتب همانرس نزوپ (ق) همانرب

 یدجاو خیشر ام يناوج ینضل این سس

 تسا حعصممغل اب

 زینو هنکب هکد ر ابن تقاط یا (ف۱ دب اتت رب

 هبناب دیاز ریو شتان عر اضم هنادرث ينعيب

 عتنارارسکبو فورعم وتقم اب (ج) نرپ
 برعم مغلب لپسم فورعم تشب ور اد یکاسنون و مود

 یکبر ات اب يروگ بیسب هکدنناب زآ کهرخر دو ابرسکی تنری

 ۱ هیایر ذلهران اپب يلاجاي يراوب د یب ثسد

 ۳۷ نر
 0 وتغم ینانو حوئغم لواب ( فر جدرب

 در اب مدنکرا یکیل م دلی دوب هییش هک های هلغرا

 دوب رف فیعض و مث

 (فرذوم یبساپ یبنخنقب (بفق) تس اچ رب

 ملت تب اب تسبا هزبس

 بسر نون نوکسو یبتعتنب (ض) بس اجت رپ
 نا, دام يرب

 ندرک دیدیان عتغلاب (ف اهن هترب

 یجنرب هیجعم ییشعتفب (ف) هل ایش مجنرب

 العشم بش رد و تعخب یم خابط زا رجش مددک صوصخم

 بفقاعسب تشگیم یادوکن دل اهش جنرب هثخورفا

 (ف اسب ۵ دآ مد ۳۹ |عیش یا ۶, وب و کن عطا

 دوب هلاهش منرب هک ودر | ذک هر ز 31 تعخورت مه

 ۳ 0 رجتن رپ دز نوخب حوغقمي ناو لو
 نآآ ریو هرقنو ًالطز ادوب دنقالح هد ز رونی حولخم مجو

 زین نیجنرو یجنرو رنو دتنئاپ و تسدر د نانز

 اپرد هچن او جنرب تس دددنکتس در دهچنا و هنن اوخ

 دنب وکخیجن ری اپ دننک

 ندز منربو یلشون بلآ رب یبنچیف و یراک

 هدیافبیوءدومب ( ف) سیونجنرب دی اقمب رود ف و

 ه هر و آ ی دیجن ۲
 رب

 دن دم

 تفذک هک جنرب یتعیب ( ف) ییجنرب

 ریرح يسراف لیتو يزاتااي عتفب (ف) هینرب
 تس »دم 7 مهرمشپلو غبت ينعيبو

 لواسب )أ فر دید ۳

 « دید * تسا ر يناق اخ مبکح ییشیرب 7 وب هتخاب

 ون تم فرب * هنرپدز وس نوچ هک شت #۲
۰ ۰ 7 ۳ ۳ 

 شو + وب يمهننيشو غبتو ییو رب يفعیبزمنو * تسا هثخ وس

 يک عصر اهتخو من او

 ح وتذم یناث و

 ۳ اتم او مجفخر ممه و عبت



 مار ۳۳۳

 ه دم ۲ دیک يفکيب و

 يريش مانينعب.( بف ) , بش درک
 نایس۲ ينعب ) بف ) هروجد هکر ب

 درگ يفاص و ینفانش عنفلای," (ع) لدرپ

 بآ رش

 يزوبظ یتخی رف ينعي( بل .(ن هژزاتنل رپ
 لذا مپ ن دیر

 ورفیسراف راپابو مضلارحتعلاب (ف) نولرپ
 لکف ابی ز یطناشن
 هک دنی وکار فخ ح وتغمينافو لو اب (هبا) مرب

 شیالاب رب نآ دفنام و و دکوراتتر هر ابپور وکنا کات

 یدجش لولملوا دراد ينعم هس يب رع رد و هنز ا هنا

 دنبشنز اف سلجمر د هک دنیوآ ریسک مبو د هش ایدونتس و

 تانغع تعخرددومم م ویس ۵ وشن ناز اب ززاهقلخا دو

 زمنو دنیوا م مد ماجت نان ۵ تانعو دن اوخام

 ظفح ینعیبل وا داد يفعم ماچ هدر يناغب خوتفغم لواپ

 دیام رف يموف 7 میکح هنیوگ زمنرپ زا امناو تسا

 بآ هیشچ مود *يرادن مرب نارنوت هک ابا بار وسکی

 هنناب ين وکهکتسا موقرمایآتهرف ز !یضعب ر دودنیول ار

 جرب و بالات | رنآ و دون عیج نا ر اب ب۲ هک ك ر زی

 قشع دیشچ تفص رد يخاب همش یسحوب دن وکز ین

 تسشبک اپ مریب دوخ شن نوچ * هدرو" مظاب ازفا

 مری لمرن مین * تسر ولول ماین شم اشم وا 

 * دش نوزف اد وی هچن ازا شم * دش نوربپ
 هزبس مان ماچ دنن اوخزین و مربا رث ]و یش ابراظتنا م وببم

 زرف خرم ارنآو دیورب ب7 یاپيوجمانکرب رتشيپ تسا
 هنمانرمنزیرف و

 یتسناد هدزين اب یوتقم لو اب ( ف) سامرپ

 دسانشب شب وخ سفنو | هکره * دیامرف يّب افس میکح دوپ
 وددت اب ندوس تسد و * دسامرپ هچ يسک یذ سفن #

 یحور هک يحاغب هللا هبع وپا دنیوک سیل ي ز اتیاین7

ٍِِ 
 وتو بودپ ار دنا سحا ری وهکنا ز امن بفیطل تویسد

 ودوب ندیز اب مویسو هسامرب زیج چبق ارید هکنا زا
 مسانشی تیره رُاجکره* هتفگروکشوب اندر ز ارد

 هم" ینخآ درب ینعیب ز هنبوف

 دنناب یتخیرآ یتعب _( ف ) . ندیلب امرپ
 اکحرم هشاب يزارفآ تسد (ف) هامرپ
 ۳ و ۳

 دتناوخ بقنن يز اقب اين و.ننک خاروس ار پوچ و
 خر و يک ( فر يراد کشم هام رپ

 يرا دلاخ اپ طخ

 مانای مضو يز ات ياب حتفب ( فر نویامرب

 هکناز | دنی وز من هیامرپو هد امری رنو رم هبرفو کن
 یشواریتت زا رد ید رذ تمبرت

 هلثم اب رسکی سر هی اسرب

 دنزرف موبسو کی عتفب ( ب) و دیجسمرپ
 دلزم نا اب «درتقر و نر اتم یو فاع

 یبنچ يردنکس,د ربصدننام (هف ) سسرب
 تنس)

 يزات ياز و میمو اب عتفی ( فر هزافغمرب

 دانساب یصخدت نوچ هک تسنآ هناد کاشو هناد مک اش
 "عرچا نداد نمح مد هنک ر اکنآ و هام رف يراک

 دهد ماعنا مسرب يرز داتسا نا درک اش دیعب
 و يماقم مان لدرم نز و 6 فر كس رب

 تسا برسنم اب دیکم موق دک اضس هی يدرم مانزبنو يتيالو
 ينعي نارگر رز نزو حتغب ( ف ناکم رپ

 يس ماپ ود ره فاکو اب اپ (,بفز سکمرپ

 ۲ ۰ ۰ ۰ تی 3
 يب ًاوذ مانو غبت رهوک تسی مجاهد مد هکاسا یا: يغون

 ييشي ربا هماج زا يعون و لرالپو
 کم هنبح ازم ينعب ( فر هننطیر رپ



 .: انک رب

 و هر

 از فوم

 و

 هک يتخر ه مان (  ف) ناهورجال رپ
 هنزاهنازبن هبوهاردو هننکروخب يوب نارفاک

 هنیوک را شحتف

 ؟ر عصرم فقوط موتقم ]و اب ( فر کر

 ییا و ي درک ین د وح بسا ن هر رد هاگنو

 تساراک رپ زا

 لپح هطقن

 ار ر اک یتعی (ف) ندناشن یسرکرپ "
 اساس و ماظف

 رب باتف7 ينعي (ف)

۳ 

 سر اف فاکاب و عتفلاب ( ف) ربا 9

 نازخ فوقوم
 هلثم (ف) ناریرل رب

 !دایم و هللای ةوعن يزات"اهب (ف) سکرب
 هچر * دیو يکدور دنیوگ راکنا لعم رد هک دوپ

 مل ه نیزا به د وشن * سکان ۲ تسا يم درمان

 ۶ سکرب

 هلثم ۰"( ف ) تسک رب

 و ههز يناثب حوتفملواب (ف) ناتسکرب

 يفتشوپ موم ین اقوف يا رهدز ییسب ييجءع فاک

 زا دن ز ادنا پسا بودنش وپپ کنج زور رد هک هشاب

 دنناوخ زین صچکو معچکا رن "7و هنشآب بیا محز

 * تساخاب ناتسک یب ب۲ يراوس

 هام (ف) ناوتسکرپ

 لیسو يسرانتفاکر اب حتی( ف) رسکرب

 * دیامرف ورسخ ریما
 * تا خاش

 ۷۳۵ هکدب

 هان سکيسب يو * دب بود يزوس وس اپ و « هیشنوپ دلم

 تسارسکرب و نابن نآ تساره اظ * تساوخ هر هم

 ره يتعيب ( ف) نزدرم نآ لگرب
 دز ندمز

 يح ابط سر اپ "ابودره (فا) رپهل اک رپ
 دزب یم دچب اپورس هک

 ربووا يهنلبو هوکدنایم (ف) هوکر یکرب
 مراهچ نآ ساق

 هنک رپ و < هنک ارب ففخم ( فا ب دنکرپ

 ۳ "ی هتک رپ هن * هی امرف يم اظن هرکهنکارپ ینعی 1

 * يوش مک ات زین "ید وزف | هن #* بوش مهار ف

 اب رمکل اب و عتفلاب (  ف ) یک هدف
 رصتخم فوقوم لا هو يسر اف سناجتم ضقاک و دره

 يک دنْارب

 فاکودهزيناثب وتفملوای ( ف) هنکرپ

 يليمز شوخ يابوب زا هشاب ييكرم ح وتفم ییجع

 رسک و حتقب لیق و دنناتسپ جارخ نا زا هک هتیوکار

 بفاکب و يس راپ راب حتقی هلسلس ن زاوب تایرطع

 تیز اقب دز اسیم یار اطح هک هام ار ونک جرات
 هبصق ینعیب زین و يرجتتلا يف اذکدتناوخ ه ریز و

 زین یر اب عج اک ز دراین ( فا توپ

 يلعا تر ایع زا یعون

 یسراق تاکاب و حال اب (ف) اون و ک رب

 يدوآ هکنانچ هش اب ير اگز ور ار یسک هکنا فوق وم

 ُذ دشاب يراکنزور ینعی تسا ي اون ژ لرب ارنالف

 ماند و ين اب حونغم لواب (ب) هوکرب

 رذ و هوکواو *وکرپا رف7 و مجع فا رعنا تسیرمت

 لعفل اب ش اب توقرب۲ ی" برعم و دتنا وخ زین هوک

 هژادر و

 کزرب و دیپسيبآ ناغرم مشل ای ( ب) هکرب

 اب هنبس و ب۲ ضوح رسکلاب و دنیوّلوف یکرتب ار ن7

 یینصنقپ و هنیس نور د عنقل اپ و رب و هنیس درب



 کرپ ۳۳
 هری یننفب یز ندش هتسارت و ندبناس تو بکوگ

 ةقورب دروخ زا دنفسول مکش یه رک هردو مشچ نه

 تبرو کنساپ هکيانيمز رسکلاپ و تسا یهابُل نو

 تسا لئو

 ی هیشعرد ییتعتفب  (ع) ناترپ
 رسب تم دخ يتعي (ف ) هز ك اخ مدقرپ

 راوخ و هینانت
 ۲۰ ۱ اور فپ يسرابو يزات_يابپ

 هذور زبتو دوز هک هنیوگ ار یناکلاس

وپور وذ ره حذثو فاقواب مضب )(ع ( عترب
 ش

 ًاپس"7 منه مان فاقواب سسکی و روتسو نانرت

 یو ی یک عرب
 ی

لنا ذف دوخ يورپ شوپو, مضلاب ( ع ) هعد رپ
 جت

 حدصلادویع رنو بذاک حبص ينعي (ع) رون ف رب

 یی ترش ناو تسیفد يندزامرا عیب

ل )دی یاغج يور هک هجو هللا مرک بااط یبآ نیا
 پن

 .ماشرا تسا ي رهش مان زینو دن هی درک بقلم

 دپج ییب بناجرنا هک يقرب ( ع) ناپب یرب

 نا ماب لیلد

 يس اف فاکر از ندکسو قلاب ( اف ) بت

 قاتسد نیناد یاقتع اس و هناخ پابسا و فو

 شاپ

 روت

 رو ی و اس ره لر مد لاو
 *دنف اپ 2 ۳ یا فاکابو
 ۹ نت مشی ما هاب

 عالی تجاح # ۳ يدعس یمن دن اس راس

 يرنن هالک شاب تقص شیورد # تسین من تدنساد ۳

 ينعيب و دشاب ریکات هک هاتوک هوب هماج ریو *

 بلط نر تسد تسار لیعیسا لایک دوب مرع و دصق

 هث دشوت هک ارثاک * تشسا هر نت لوب ترکرادم

 # تس اوتبی و تسا ریقف ز

 لبسهر انس مان حوثفم يناثو لواب (ف) کرپ

 دیو يسودرف منجلپ یناث ن گانه وا رشگیو شب
 شیپ ۳ میوآن * مشچ کرپ هنزیهر هک مناین *

 ۴ مشچیزجوا

 یتهآ ملق يسر اف فاکو"اب حنغی فر راکرپ

 ابر ذ] موکحاین دیبا رغزا نیو ذَ دن ایساوهنش؟ ادب ابشقن

 تسد رهقر اکربییا هرک تس هزا لصاح * هد وین لقن
 دناح بابساو ناماسزینو * رازفا تسددلیج تسا

 هوحخ ياجبيم راک رب هیش * هتفُ يدور ر دمح هنم انأر

 نایمز ده دلن مک هکنا تساملد * تسا

 دللقيتعي ( تف) تنترادرپ

 میجو اب ابو هاسينعب حنقل اب (ف) جرچز اب

 یکلف رود يقعب یسراف

 کلخ مود يتعب ( ف ) کلنراکرپ
 دیو يرازن يزيچرهزاهراب ( ف) هراکرپ
 هراکربز هعقرکی *صالخا رز وسز | نز مبلست هف رخرب *
 يناپسي ر هةق اب هچر ابو # فیاقح بابزا

 شالات هدز ينامب حوتفملواب ( فا) ساکرپ

 هشاب مظع اریبن عولط ينعيبو دوب ینخبوآ مهردو درک

 ( ف) تشاکرپ
 دننادرگب ینعی

 يربجزا * راپ سرا" اب یاغب ( ف ) هلاکرپ

 دعطق فن ز ود هماج و ۵ هک يلص و و هد رک | دج

 هیوگ یقن يلع خبتف يناهسير هنفاب زا هچاپ زینو

 ۱ کرپ هیه کش رس اب رد *
 ار نادهچ هدز یناثیحوتفملواب . (ف ) مپ

 ضفوقوم یهتناپو حتفلاب

 ۷# تسا بو

 هتناوخز بن ناکویو نا دهز ان و دتیوگ

 ۲ نودیرف هک يواٌ مان سکلاب (فق ) نوناکرپ

 هوب «حش شر وربنآریشز ا هاش داپ

 یدبرب» هزيناب حوتفم لواب (هسف ز شواکرب
 ری دوروکنا کات زا هشاب يتهايز هک ياحاش یتس اریپو

 ناثنخرد

 فاکو هدز یناثب یتنموای ( ف) مار هاکرب



۲.۳ 
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 ( فر هبغرب

 عرب 1

 هتفلشان هچنغ مویسو مکیمبفب (ع) موحررب
 نآ عیبج معارب

 رهب دت و هلبح (ف) راکنیا شیعرب

 هشابيهنبءدزيناقب حوقفم وای (ابف ) غرب

 1 رن ۲ و ین هنپ ب7 شیب رد لو سخ و بوچ ز) هک

 زا ییشوچ * هیامرف ر اطع حب دن اوخ زمن خردل
 م هنیز اب یعرب ممنچ شیپ هب م ۵نخز اب مد ره بقشع

 يزيچ ره زا هر اب 6 بر هل اغ زچ

 تشاذت ندیل اغآ ؛تعل ی

 هک یشعبکنا ینعیب

 تسغ و 5 دز ين اب .ح وتخم لو اب تب )
2 
 هننام دک زهس هاب يه امک هد ز یسب ح وذخم یبع

 دوح نیل هن زیب هنتخ اس: ۲ لحخ 1 د جانیس ]

 تاغاب رد ارن"۲ هک خانهسا فالغی هشای يوو
 . ء 3 4

 هاب ب7 يوج ینعیب و دیورب ب7 يوج ي اه رانکی و

 کنربی.دوخ تعاررن بناجب عینم ناب ل
 هک ن دیل اغ رب ينعيب . ( ف) دین داغرب

 دین موقرما

 خلع زاد تفرش خب . (ت) مغرب

 اهد :) یتعیب مومسو لواحتقب  (ق) نایغرب

 هتک میم می دقتب ناغم رب يضعب و
 نورچ فالغ اب هق راس عن اب

 .تخرد ندروآ

 و هدز یت اب موتفم لواب ( فر نادنغرپ

 ره هک دنیرف ام يطاش و شج هدر یونی حونقم یهغ

 زیسب و ددنک ناضمم ن>مآ کیدزن پپسب نابعتشدام
 ناضم م # هدوین مظن ير ارن میکح هانی

 *تسا نایعش مهو ینیآ دسریم

 تسا یا هنغ رب هل

 یبخو هد يناثب مویضم لواب ( ف) وغرب

 دنن اما رنآ هک يپت هناپم دشاب يحات ينعپب مویضم

 هیششونیو هیر ابپ يم

 مرسرس فرب
 رگ فرط نت * دنفک يرذا میکح دن غاوتب ریقن

 ۱ 3: ماسوغرب هننک

 (ع) توغرب

 ) ف 0 لوغرب

 يمن۲ ينعيب_مویضم یجغ و اب عتقب

 بللعم * هتخگرع اش هنمانزمنر دنک

3 7 

 ای وج زا 4 شاپ

 وخلب ارث[ و ین ممب ۳

 7 ۰ آه ۲ ت بس هه
 یف اکو ان ۳ او ۱ هف ۳ شب عن او ام و یاج

 ۱ # لوغ رب

 هنن او طوف رف برع هک ین اوطح مان ووجو م ینکد هی د

 موق یضعب نابز و هنش رف هیجعم یبغ و" اب اب لبقو

 حرد هقوتش لوا مضب ( ف) مو رب

 یجغ و دز يناثب حونغم لو اب ( ف ) هن وغ رپ

 یغنضم یافش و حوئغم نون و فورعم واو و مریخم

 1 0 ۳ تسا امیز ط تشز حب ِ

 شاپ تشدخ و

 زا هكهلتمود نوکسو مکب عنفب ( تر یرب

 د مابریا

 يه ف دیس ل د ینعی (ف) نوداهبا فرب

 شحخاس یبماانو

 صقر ینعي ( فر تس ۵ ن هناشذر

1 

 الث رب نایک ينعيب (ف) دیکچن اف ر و

 هش

 تب یفجیب ایملقب . .( بف),:یفوپ
 و دز يناثب حوتغم لواب ( ف ) تکحجننرب
 دلی ار مد رم با وخ رد هک دشاب یه اپس حوتغم يا

 سوباک يزاتبو هتیوک زین کجن رفو جفغرب رنو

 ۱ هنناوخ

 نمازی و تب ی هبشخرد عتفلاب ( ع) رب



 شب ۳۳م

 ۵3 ین حوققم یناقو لواب . (تف) هنسرپ

 :هنیوگ را هکرینک ور النم هک نز زوتغم یناقوف يااقرو

 زیوآر درا یتسرب فر ادذ شنخسرپ
 0 (تفر پی دنا رسرپ

 و

 تقوو تسیزیچ مهرم نزوب . ( ف) میسر

 . دنرمگ تس دی نآ مجو شت ۲ شتسیپ

 دنیوگ ار در۲ موهسو مکی حنقب ِ ف مسرپ

 دیسچن هتخن ری ات دنشایب ربیخ رب هک

 ییسبو هدز يناثب موثغم لواب (ف) .هلوسرپ

 زیرا زر عیار هاب يضرق لوپجم واو و موینتم

 ان ز اسب هقخا هنا کینو ممکن هبودارگید و

 :هشوح هک تسا يهايگ مان (فر شواپسرپ

 افاچرد یتشبیو كن ر زیس شف ریو هشاب م اق هایم 7

 يزاتیارن" دیور گنسو ۵ هلص اف رد ب7 يوج ر افک و
 يکلن لاکشا ما دوب یلکش دنن | وخ یجلا عش

 ۳ ی را ی
 اجتناب + هک دیس ياطقن ییتصنقب ( ع) .شرب

 اجتقیزا شرب او شاپ" اضعا ید يالن رب هک حش اببس |

 | یی يمد"۲ مسجرپ هک تسا ينلع لبق و تسا ذوحام

 يسراغب 1 نآ و درا دلاح هک يمسا شریا سرتودوشیم

 شد ۳

 رحاشرپ ناقشاع تار * .عورد » هعوب دون ۳

 * ره"

 نو ار ی
 :ور تما هد ز يف اب حوقعم لواب (هتل ر ناشرپ

 ۱ دنیوک

 نشو زددکينيزبیترمکی (ف) تشرپ
 دنلفا

 يتنف مشخ عتفلاب (فر) هننش رپ

۳ 

ِِ_ِ 
 ویو ۳ اجشزب

 ۱ ۲ درب یراروتو نآ را
 1 هلئثم (هضر) یاجشرپ

 مي (ش) تیز سکمرپ + شرب
 ایا . یو نیاحپ ان و هتسومپ تقرشعیب هقش اع

 ..يتن اترر وندرک نفازعا (*  تف ) ,یتسکش رب

 . هینشوج و درک پضغ ر ه (ق) هبروش رب
 :.اهش موق ره هک اجتشرپ یقعیب . ( تفا) یشرپب

 ی :( تکر) <

 راهی ابا ( بق ) فن

 ..یدناشف رم و هنش

 تک نهزف یاب نزف رایت رب

 ۹ نا ابن نیز ون ریش رب

 !ندزک ین وژقا و هیلغ تیاپن
۱ 

 رو ندا تسب نروق چیزی (.ع)) (نصرب

 .عچن اتچب هنک دیفسار ما حنا هک تبسا ضرم زا يعون
 ِن -تفاپرک ذ,شمب مس رد

 یر, 6 اسب نه (:) ماهرب

 نیو جم وب مایه (ع) اصیصوب
 دوشم وی 1 بطامر دوا هصق و هتشذ رق اعن ِ

 تساءدرو]

 ندادکدناوکدنا ختفلاب (.ع) .ضرب

 مقب هیوم رد ساترب برعم ( ع) ساط رب
 ور والد يدرلم مانلبق و نییغن يامنسوپ زا ج
 ناتسکرت تیالو و سور دو هی یر

 .روک ذم سرط رپب بوسنم ( تنق ) ييس اطرب
 هاب ورم سنج زا نیکتنم موناچ مانو

 تسا ی مات مویسو عکی مقم .(ع) " لطرب
 اردهلتس رسکلاب . (:ع) لب رپ



 ژرب
 ندرک يرب ازبو يربس مه ( ف) ن دزرپ

 شیب فرطم هزا ناتشلن !سکود هک تسن7مالطصابو

 هقنک ینتخاپ هرن پاسحو هنرو"۲

 هدیلاب رب ودتخاسو هدش دنلب .( ف) » دزرپ
 هنز اس ان يوز | هکرمپح د رز[ هلاک بو تر د خام لمق و

 یرب + یحیی ( فر دز رپ

 یر هوگرسراف یاران (أق) . کززوپ
 دکسپ * نانب هشببآر د يسرکو شرع * دیو ی ارطق

 :. لورپ تتق رفز مدرک

 قم یار یاب تم و ای (فر) منرپ

 ۱[ نقش ابهر ک سم وناقتم

 دچوک روت فتو درهامواب (ف) ادنرپ»

 ۵ اقا دنیولز ین ز ب !فکآ و يهوک لیقو ارنضو هلخم و

 رد افو * نزرب چیه رد یتفای هیاشن * هتفک

 * نزار دوری یفت ی دو پمس"آ

 دی یمدکهزرینایه ( ف)  نزرپ
 ییقصتفبوتسا ين اولين مان حقفل اب  (تق) وز

 هناخب هک دیپسو هامس تسا يلغرم یسراف" ياب او

 ۱ ی سکوت در۲ دچب-

 هز رپ"

 هدیهشی بار ی ياب مضب (ق) هژرپ:

 هک مشب زب "۲ ياه ناب و دیززب یکد وسزف ز ۱ "هک هنر

 دن تا دچ منا کاپ تقو

 يارو هد ین فی حوتغم لو اب (ف ) واک هزرب
 تفج هک تسیواگ؛ ییجع نفاکو خوتفم هطوقتم.

 . دنفارب هدف یاهدوف
 یناثزت من تس ۱:عرارم یتعیب (ش) رک هزوب

 شد ب7 * مور مجخت ورگ هزرب دوب .لقع * دیوگ
 حون و احبسم رمغخ"

 هادکشت7 مان (ببخ )  ییزریژر#
 تشک رگ ءزرب ینیب (ف) رکیزرب
 دش موقرم هک ییریزوب ینعیب (ض ) نیزرپ

 ۳۳۱ سرب

 زا يسنج مضلابو ساطرب رسکلای (فن) سرب

 رهش مانو ز راهم تسا يهرم مان زینو سیفن ياتسوپ
 مضب ناتسارت تیالو مان لوقو سور دو هی تسی

 بایجنسو مقاق لقم هتیوصنا تسا یسنج يسراق يابو
 ی اوس ينعيب زین ربص هننام تسا یهایذ زبنو

 وشکلاب و هوح مرع رب ندوب مکعم عتفب و سمی و

 "يابنهارو هلجدو تسیف د

 درب هدرپ هدز يناثو حوتفم لواب ( ف ) س رپ

 قنهب ارنادک تسی هوبماپ معب ( ع) فاسرب

 ۱ هنن اوج روج

 اتو روت اف شم «:۵روخ لاسرپ

 هنیک هل قشم
 لقع هک فررعم تسا یتلع عنفلاب ( ع) ما درب

 دوو عن برو دوشممل دیب يم رک تیاهنو هنک ر راد او

 هزک سیا ساروتسو
 زا يهون هدرن يناثو حوتفم لر اب ( فر

 و کن يه ایسپ هک هشاب

 ترا
 )ی

 ست نر وهشوخ باشود

 و نا هک رصممد یتخمد مانو مدرم ياهويگ مضب

 هلچ وهشنوخو ه امبس روم

 يماقم مان ( فر رس رپ

 یراق يابابو مود مسکو مکی عتفب (فب) ات رپ

 ی زجچ د دنتس رب و یهیتسربب .تسا ما

 ۶ دتتسرپو بری سرا یاب اور یخ )  نانییرپ
 دباع يسراف يابابو ییتعنفب (ف) «تنینرپ

 يالتم هو

 یعاش ینعیب (هف ). لایح هنر

 مان يسراذ .ياي عتغی. (  هنف ) نوتسرپ

 رد هچنانچ هتیو ییتشارف از وا هل یر وناچ

 تچوک يشرمو دش ههاوخ روکذم دتننارف یپض
 هنامش۲ ۲ اپناخ رد دوشهاظ ناتسب اتراپپ رد هک

 هتیوک فاطح ير اقب دز اس

 هلثب , () کوتتشوپ



 درپ ۳۳

 .اذک کلف ینعی . .(ب) . بار اکب اچ :درپ

 ۱ تاد الا يق

 زا تسی ء؛درب مان (ف) هناعچ هه رپ
 دن ربم فشع برطم * "دیک یبیدلا رخت نقی وم
 # فع هن اشچ "هد رپ مد کنج * مد ره

 تی هت (بف ) يلاخد» 5 ۵ رپ

 عنکرهاظ ينعي 0 مکن ان ه۵ رپ
 تسا هد مب ر د چنآ

 هک هنااغچ هدرپ ینعپب ( بق) مر ه ۵ رپ
 ته 0۳

 نلق يتخي. ( بق)  .نهابخ و هرپ
 يسر اق " ایاب و عتفل ای ("بف ) راه ,درپ

 ۱ ۱ ناژبرد
 تسا ي# درب مان (فق) لاس رید ه ۵رپ

 ید هدرپ نزب ينغم* هتفُگ يم اظن حیف یقیسوم زا
 « لایت لک ابزیلنا رب ياون * لاس
 وومتز هنابتا ( فر یروبنز هدرپ

 برطمو فقر اع ينعيب 0 عزا س انش « درب

 ناثراع ينعيب . ( ف) راک ن اسانش « درپ
 یعون و فو رعم ( ف) توبکذع ه ۵ رپ
 فک ب باجبص | راغر د هک هدرپ ی و مشچ یتلع نا

 درز « دینت یلسو میلع ملا يلط ءاقپ تلاسر ترضح و
 ات فاک سلب ( بف ) فر

 هد رپ نیا یراپ * رارسا زخم نیس" یس راپ

 * يارُک یسیع

 هبرقم هکیالم (ف) رای نانیشث ه هر
 یک فی دصت و راد ساپ

 نایس7 ينعي ( ف) نوکلین « هرپ
 تشخْل هک راد هد رپ ینکیب راو هدر

 هیامزف یسراف يابايو یبتیضب ( بف ) يدرپ
 هیرق ل ذرا شیز اتب هک نام درم زا
 هیبشر وه يمعی يسراف ياب اب (ب) کلنربدرپ

 .یهوف و روتس اذ عتفو رسکلاب (سف) نود رب
 نایسلر

 علط.تسوب:زآ ی ی 9
9 

 مین دش موقرم هک هار رب ينعيب ( ف ) هاررپ
 رکشل * ءابور ترک یزوگرمش زا هد ون مظن يم اظن

 ۱ هار رپ دیک يه اک

 :دینگ لاوسو تیدرپبو سریبايقعي (ف) سر رب
 يارو دن يناثب حوتفملواب ( ص )  هنتسر رپ
 نیو ار تاتابف هدر يبسب مویضع

 وراه یتادایلار مقب هتسبرب دض (ف) هتشر ۳
 درد ةسب و ناب رفد هتشرربا * یتریغپ

 ۲ نارد ناعع ادب اباکر رب
 عابر( جیم ین

 هی اقع جی تقر) ار تنم هل دور رب

 ندش

 روهظ یتعپب ( بق) "راکی 1۳

 نشراف ردو ماگزبهرپو لقاع عتفلاب(ع) زرب
 اهیزو مدرم دت هيالایو دنابو يارد اش عقل اب ز يب

 ازنالی لک تفرگرب ورق * هیوف یسوهرف تسا يبدو

 ورم زورف هنو دنام يور ناشهن * رب
 مشيربا نایک هرب يسراف ياب مغب ( ف ) ررپ

 هماج و «.دیشآ ه دوس

 ول خس یتخیب ( ف) نابزرپ
 گجرن رب برعم لوا مضی )ع) جررب

 لیاح زیچ ود نایم هک يزيچ حتفب (ع) حزرپ
 تقو نآو شاپ ترخاو ایند اهم هچناو هشاپ

 تسا دم۲نارقرد هچناو روشن تقوات تسا توم

 اجنیا حزرب هب دارم نوئعپی ییدلا موی يلا خونرب
 ترحخ" و ایفد ایم تسا دش هعقاو هکا ریز تساربق

 جنرب نایراطش مالطارهوزیچ رد نامم تشا دز اب لیقو

 هنبول ار دشرم هسوسحم تروص



 ترف
 راب ندرب يضام و نثک اثچ

 مهج رسک وا ر واب مقب 6( درج رب

 نا دیه کبد زنبقورعم تسب رهش

 رخرپ ایه تسیردنکس رد ( ف) 9
 .هتین هک

 هد
 ۹ هتسا

 رو امپم و غارت ینعپب (بر) .تح رپ

 نلاح و هتسار"7

 .تش ذکهکی جا درپ جیب (بر: سحخ هد رپ

 :هدریو ندرمو نفخ ییتیقب :( بف ) هه ده رپ

 .درس,يورآ دو عشچ همرسو

 .تسیرهش مان موبسو مکی رسکی ,(ع) ,عادرب
 هفیحا د رم رسکی عدرپ و تش اد دره را د

 من اتچ برج يا 6 نو
 تا کز وجعع مایا 2۵

 هحرقب تسی رهث مان عتفلاب .(ع) هیعدرب
 فیق هوک ات هنیم را

 کارت دح شوج نیا هک-* دیو يناقاجخ

 لا اک تسیهامُ) موهسو کی عتقب ( ع) .هق درب
 : .انک ۵ ماد شب کش د موح دیس ول

 هوزات فاک و لادواب.عتفب ( فر هک رپ

 و  ي هنپب و زغل يب رعپ هک ناتسیچ يتعيپ

 شرکت زا هک هتسب مودامود ياه کدزپز * هدیٍوق

 ۷ نی تساناد له

 درب تسعی

 هناسف"ینکیب از زیم هنکسن درو

 اما هدر و۲ زن يوات"اب مد نتعم و درپب هفت

 ي ز ات "ای حاغپ الضفل اتادچ و 1 رعشل ا ی اسل مه

 نشون یب تسیچ يقعیب اب مضیو هناستا یتعپ
 ( بر یکدر
 «موتسم یز و* هیشوپ يزيچ سس ماف فاکو فّوقوم

 ناکل اس مالطص ا رد و دنناوخ هم هضم شیزاتپ

 اد و يساف *اپ عنفاب

 ۳۳۹ :هتزم

 دنیرک ار زاد هرپو بجاخ

 يرولنا يم یتعی (ف) نر یک رپ

 زین و هش بضغ ید يفعب (  بق.) ندیم ۵ رب

 یتعم تاوم دتیوگ ندیمد ۱ م خبص و هزهس و طخ

 ناتسد" یکید زن هانس رف * هی وگ سودر لو

 بم 3 ربورپ شت] مادرگب * ییسر

 انقر ویزیت و يدنت رسکلاب ( بت ) ندرب
 دناخره کاج اپ یک * دیوئربا تفص رذ عسولا هیع

 رعب اب يبلو هاریه خرچ اب يه * هشبپ مه د اب اب ی

 * ند زب مع

 هیپس ياش ایقهلس عنقلاه : ( بف ) :مدند رب

 يسماف " ایاپ لبقو ءم اچ هچناب

 ود ره رب یفعب ( ف) نز نامجودرب

 یس ۲ بلاغ

 متحاد مپ ينعيب . ( بف ) همخو درپ

 زون .(ف) تسدر۱۵دبحا شو رب

 هدانثآ ناهوسرنآ هک هرپر مقلاب ,( فر وب را

 نه"آ ,شنروس ینعی هنتاپ

 و * فو رعم 99 ياهب سل یا و

 تاب تمدق نا يا ت دفل ویل زیف هنلب ورس و

 لفصحم تحر عیتآ « دش شوم * .یم دزنم فرش

 ناجبدوب نیا * یا دناام یعرک» دید هد ریزا * یم

 دتسد رب هک دنشم تام اقمرینو * یمالد ر هنا و مرا

 ظفح يارب و ناتشلنا یک 1۹۳:یاوب اس

 نایس۲ ياه رد فر ی

 هد اشک

 یسرشيبو ضررعم _ ( اف ) .تفرترب» درپ



 هر ۳۳۸

 . درد نوجر کند هش رپ دک یدگانا ت د
 9 ِل

 ۵ رب

 لایت راد تس۲ يزادرپ مک مت

 يمسک يا ووجار فدک هو کن انچ تاققلاو سرت کای

 ینعموتغآرقیسر اق ياب ابو مین اب ( ق )

 یدک کاپ

 هشاب ما مآ و تقاط ینعبز بو تست

 یتعع نیلالبوممد وش يدعيب ( ف ) درپ ادرب

 ول مال عورن ها رپ # ت تر ت
 2 ياترپ « فنب

 مقب و
 در» ۳ ۶ نی ولن مان م و رن ط زا

س لمق و مرن يناتسمز هماج
 هنینوک اپ ب دربام۵ |د زب

 ض ونع تم ششویر"] هکهد زو"آ دید مید "ان مد
 مومن

 2 ی مان يفکيب وذد وب ها

 تسات اقللا

 دم ج اپنه یو ریت ممفلاب ( تغ ) تعحاد ۳

 يلاعتو هش يگادت یکی سر اقآیاب اپ تد۵رب ور ار

 هم تدخ درج رگ

 حوقفم ل وای ( ف )
 يم اظن حیف هات هبعم و ندوین هجوقت لو در5

 نیقنه
 ننخ اد رپ

 دی دهی 77 * متحد رب هفی "۲ یاب هکنم * هیامرف

 تب ین اس نفعا وفمو 3 * نیت ادن ]رد

 تحادرپ هد یب نیا هب راب يذ و روچ * دی وگو مه

 ينکپد موجس ۷# تحخا نی شی وشلژج د و م نایکن ت

 ۲ * هی ولو ا مهءادم "7 ی دش غ راف
 ن

 همان دنا وز

 تا ی تا وعت * تحخادرب هب نوچ

 شعخاس يلاخ مجنپ هنبوکا ار ندوین عفدو شش درب مراهچ#*

 يباجح#* هو و ] مه تربود یبر دز امن ار يفعم و دسیادوب

 ۷ ینعااد رب + رجاح ی اکنن اکنمب ز * نشحخآ درپ هبتسایس

 تاو + ۵ ومرفوآ مش تسا ی دبسر ردنا ياگچب مش

 مته ده تک دیر بی * ینحاس يم ده را

 يسب نا وبد وچ * هی وگوا مه دن اب ندوب رو شف مث

 * متخاد من يرلک رب ۵ نازک * متناس اهراچ

 ۳ ی ۱
 يا او هد مکه وجوم و ۵ رک بت رم و

 گلف نایهزینو دام ( ف )ا كکلفر ۲ رپ

 و رو درخدک یعار یتففابت ( فخر ۲.هزپ
 هکن |یس راف راب اب و عنغل اب هر اد رپوه وب هناحخ ن هم"

 ۲ ب3 سی 7 ب1 و دو حوا هدف اچ را
 هنیوگ

 نننخا ۵ رپرم) یسر اب ماباو جنغلطاب ( تق )  |۵رپ

 هدتنک هتس را وس هقنک یل اخينعي» هنز او« دن ز "۲ د رپ و

 شیپ هک شف "۲ ی" عتفلاب ( ف) زا ه رپ

 يموق خر شییزا دل ین دروخ و هنز و فا سو يع

 هفژب یسک بعد ابو

 شع درب يسر اخ اب اب و عقل اب (بف ) سا گ

 رایتبو

  تسدب صوسيسرابراب عقفب ( ) سا هرپ

 اجکره * هفکد اتسا تسو ! تفقاومر اسب و یتحخا درب و

 * مسا ه رپ هن گو يدوس تسد * مسانشب تسی م هک

 زاگب در يناقب حوتفملواب ( ف ) لاهرپ
 هشاب

 اذربو ماشو حیص حتفلاب (ف) ن ادرپ

 ین ات مشی يب او ین زع یکی دون تسب رهش مان یتعنخب

 هتناد لب يامبا رن" هک هوب

 هدروخسپ هک تسیووناج (ف) فتاهرب

 کی هکنا رپ و هناو ربهک تس هی وم رد دروع ریش

 تسا یفعم

 بناج : زا هک تسب هاب ( بف) یتابیادر ۲

 تب هحرد «جذا و تسا فیلعل تیاغب لآ و هب"۲ ییب

 نم نایح يلا سفن ت هجو«دش عقاو يومن سیفن

 يناهب داب نایه لیقو تسا ین رق سیوو زا دارم یپبلا

 یبی هکیئاح و ر سفن متر ابع ناکل اس عاطصم و

 هنناب ناتسار فلط زین مورو دنیول ار بناج

 دب ویلا يفاذك يراپب داب لیثو

 و شکراب فوق وم اد اب (ف ) رابهرب



 ندزتوقع ند د رک نوینو نوزفا عنقل اب, (ف) خوب ۱

 5 یکشرسز منو نازر "؟خرت و :یتسکش نوهرگتشپو

 خو نو وب خد+ دبق و کشفا و منبش, ممقل اب خر و »

 زر ی وب سیفود يزبچ زا" و ضعب يفعهب خر نزویاق» 1

 هک تسپ ییمزو يهامسآ رپ زینوینت ۲ تکش رس ینکیی ,

 دوم عیج نارد بآ ۱

 زا لند قوم( هم ) ..شنم او [
  ی ی 1

 سان و يزات بای و متفناب (ض) .ش اخرب

 تموصخو كقج ,
 1 ز يناثب حوتفم لو اب (ض ) شااخرب ]1 ۱

 شاح رب هی ینکت بش يا جج امزف هر

 يديد# ش وه هک شاف نانچ یکهیمل دزار# شودهک

 انجپه لصو بتا ناه * میش هتینتود دوب زود 5 3
 هنیکو دایرفو موشزینو * شود هکايتاب

 سقو سران رياباب عقب ( بف) شاخوپ
 فابتشاپ گنج بل اط ورر و آ هتچ يف تچوخو#

 رتماهت
 سد حنفپ ( ب) برا

 يرغاس و لعلو حونقم ي يناتودواپ ی تر

 محخیف 9 هناوبخ ]ین] لاقم ۱ ماکت ریش و

 ۱ نیو , مت ورق و ,

 يسر اب زن ی نینعمعی 9 23 :

 )۹ ۳ چوب 5

 دوب ویکن يارپ يناوحخ سو اف" اب رابرت ار کت

 ی راک هزینبس من و و چاعخ رپ يتعيپ

 مضل اب لی و میس و مکی حر (تتدراش يفجرب

 جا رج 4 ۵ )و لقب ور دار مدر *دک یتارقا ۰

 ۳۹ 3 بر

 2 ۵ یافچ #* بت ود | يرعق هاب سوپ اکرینپ دتماان هم ,

 عقرب تب تو ناو و یر ا نیک شیمنزا ملط

 یر 9-ِب 1 یار رب 0

2۱ 

۱ 

۳۳۷ ۳7 ۵ 

 نانتوربیطتب مهرب نویس یاب يابب (سش) محو#
 ینعیب و یسراپ ياب مپ تسار ومشم دچنا اما مشرف و

 تسا دم" اهلاغ جن رب
 ماث سراب ودرط 1ر واپ مدکب ( فر 1

 يايلو او يم متخ ر ۵

 مونقم ياخوه دز يفانب مونقم لو اب ((س) روتر

 يراويد هناخ ۸

 ياهعا

 مادتاپ تعخر داش 9 یر

 ریارنآ و دنشک

 7 شاپ ز اکیب و *دابز

 نکا ز کود

 درک مزد همی و یئبعب ۰ .متفر ض ودحرب

 ,تا دارم ز | ظوظحم هکن] متقلاب 6 تر روحرب

 سر مر لیق وه شایو و هزخ اچ اهیریزفظمم

 سیز. * هب و يعخرظ روجلور وجنر رادروخرب یفعب

 اردارم هکد رب ناف ت نسب "اطعوت هک ره هه د وک اطع

 نون« محض
 روت دره م ین تل (ب) ای هی 1

 رد

 ی هم یتن تقسیم فلز یو
 دو  هها شاپ ناب فو اهق حوغقم ۲

 9و توج دوی مرد

 یک رد ۵ اج

 هی دوو وچ میهن ا
 ِ تسایارون هو یوج»ل ومس نآ ع هعب هل ج

 .یزبچ ز ض ایزی ور هم اوتبفر نوچ هل لک نآآ

 یجنوز ونش وای : لبقو یهیصن و یطخو یضعیر

 ینعب کرکت ییتضنغب و باوحو ام وس عتفل اب :ع 2 درب

 : زین وهدنراب ککتوب ار درس میدرساو مکب نخ و لات

 دن بیشو ی دین اس نر اشو 9 ردرمشجر دو و
 مبقلابو ۵ ی اب ۵ وقز ذی 2 يا اجت هل وگ نشاعو دوم

 هلو ]اب و ططخم دماج

 هلو رهوشرب مراد زخم مس برا درب
 ۵ رپ عن ار هنج وت )هنر وع و رج



۲ ۱ « 

 جو کر افت ناو هعلق لر مقلاب ) 2« جت

 تری م من مان جورپ هک دنا ء دوو[ یر اف وو زر عج»

 رشت ی تکی يا اببس و نکس ی دیمس جنفغل ابو /

 رب هد زا ود 1 یکی مودم "دن اتو کش کو واصح لی

 تسا يمحم ود يه ییضخم من [ جفر#

 عنبو ينتطمن ممضناب ( ف ) ي اجرب

 ناطرسر توحو برقع ( بر (یب ۲ رب

 نا ی (منق) یر زا رب

 رلقم يفتسش

 هنراد دننپ هک روت هن ان مغب ) بقا) س اچ رپ

 وه زین رس رب و اوه مد یصنغا او تسا نیوم مدو

 دتنلفا هاج ایم رد هک يکتسو دن 9 هژنانم

 و یی من ار نآ بز و هیاشکب و

 9 مدیم یاس * وا ينعيب دیو ک ينعتس هنک نت

 نت 1« وب الب ۳ شاچ رپ هل # نا د وب ۳

 تسیززابم مان مویضملو اپ (سق) بس اچ رپ

 2 ؟ هلتجی  ناربپ يها ریه هک :ناروت زار
 دوب دم"

 موجد هد اين اکب مویشم لو ار ( تف) ۰

 دیو نانیملاج ترتیب د 7و تسیا هلغ مان ینیجص

 و منک ماچ کرث ۳ مت مدت ناجرت

 منت ای يضار دوخ ۳ ۳

 هلثم ( بق ) د اب مرق ناجرب

 ,نآر مو ول دو اوج ( بف ) يهاب جت

 جربو فوشعم ناهد زا هیانت ( ع) ایرت جر#

 داونس یدجو روت يتعبب (ف). یکاخ چرب
 من" ردو یسراق میجواپ تب ( تا مچ رب
 هنر اد ی اقسو نه مد یم بلغا :؟ تکچ وک «زیز ام

 زود رج زا * هب ون افاح دین و زی دج ۵
 ناطلسود دی اه دس مچ بز و * شنفرذ و وشتک هسای و

1 ۱ 

 ۳ یه وا زب و

 ضیا ) ف  حچر#

 بوهط ینعپ . ( ع )۰ ییلت اح سهچ رب

 ۳ ۲ ناج

 شرف ته (تف)" بت ییچرب

 نآر جیب ُر روح.
 7 مجید رج ِ ۳ نیخرب ۲

 ان تب

۰ 
 اجح يب ینعی ( ست ) شخا دنارد جر

 3 رز

 تسن دیچرب سقضم ( ب ) .ندجرب

 ۱ ۱ انوج ينعيب ( ف ) موج

  راهحیو زا تشجرب مان مفلاب ( نبث ج رب
 دت راس هناخ يادتبا را هک ج رب یآ و هفب رد

 اکو دام مد یب ي و» ينكيب 0 ۳و ِك

 نا ین . 1
(۱ 

 ۳ و لیرش يتعب (ف) روجرب

 ۱ .یاطرس ج رب ینعب ( ع.) لاله ج رب

 و ۳ مل اس مچ جر

 ۱ ۱ يا یص
  ميجرهدز يا وملم وا ( با سیج رب

 ٍ اقتخم تسب يتسم هر اس م ان قو رعم يايوروسکم

 و همتا رج ری ار )مو مان ون وی هو وی مظن

 تنساجربار فارف

 1 ۳ 5 "ایابو حاقل اپ (بف) یر

 هقپجر دیزادن دنبيمرا خاک و تشلو قاب درگ ب هه هک ياهب

 3 و دن و می دف فا »ار تظفاحم

1 1 0 
 اب رک و انس م جنده یاب رک وات

 ور زا یجتعاتقپ ی ) مر

 دلت رسکل اب ما رب و ن شهر کش" و تسیق

 تارا شر اقج و حنقب و درهار واب (بق ۱ محرب

 1" ۱ هلو

 2 اه



۳ 
 تسین راوتسا ماهب اپریع دابنب نفعی

 تیالو مان دب راب ففعم جنب ( ف) هبرب

 اتش

 دز ار ودرپب موثفم ياب ود رهاب ) كف  رب رب

 نامدرمز آ یغینض مان هک هتنآ موق رم اهگتهرف يضعبر ه و

 اجن۲ مدرم ه برغرب تبالو مان يبرع رد و تسا

 حنش اپ ءدرج زبس

 يقي الو مان " اب و دره حتقب (فا) همت

 يزب مب زین ار ااجن7 نا هنیسوو مایلنز زا تسا

 ناب موبس و مکی حثقب رب رب يبر ردو هنیو

 نقل تتس بضع رد و شرک "
 یکلف و ایند ینعبی ( هک ) شوانربرپ

 ينقیب یضبوزیشب اب وذره حنقب ( ق) هرپرپ
 و تساداپج هدز یف اب حوتغم لواب دنا هتفگ ر انید

 هنسم رب دض زین و هشاب هیجتم و هیازفغب هچرش
 تسا ه4مآزبنشسب فلطمینعیب دن هتیر و زب ار يزبچگن "و

 عفو قم بب
 هنیول ه وع شیز اقبو هن هنپ ييشي رب آ

 دتبس دز ین اه وقفم لو اب (ف) تننب رگ

 يز اتپو هنناوخ زین گنر زاب ارث# و هوب نانز هنب

 لیقو يسم اف ريخ" هیایبو عنغلاب (بف) زوپرپ

 روت ذم موقبت ایه يس اف ياب و درهاب ز وبرپ

 وریو تسیرلشلرس مان يشلاب (ب) سوت
 دنیوگام ناهدو نوم اریبو تسار ون لوق و هلثب شوب

 واوو لوپجم ياب یسک وای حتنفب  (ف) نژویرپ
 هتیوُکزین هاد هک ابوق حوتفم

 خشاب هو و ورق يق» ( تر یی رپ

 هاب و هینوف ی دنپبو دفیوگ میفرف یبرعب هک
 هچنا يسر اف ياياب عتقلاپ ( ف) باترپ

 دنلفا رد و دن مادن تس هب "

 نازاهنا ربت نعی 6: ) نابپاترپ

 کی مان لوا د ۳

 ۳۳۰۵ ثرپ

 نذش راوس ينعي (بف) یشخاترب
 فقر اوس ذکترراقنا ینعجر ناق) هنایزات رب

 هنک هناپ مات

 يناث نوکسو لوا متفب (بف) ساترب

 يرهش مود هدوب نارزابمزا ي

 تبالو مان هک دنادتفک یضاب و سوم دودح مد تسا
 دوشنیم بوج ییتسوب اجنار ۵و تسا ناتسکمث

 تسايقيالوو يناولپب مان ز حتقب ( ف) شاترب

 یبسوبر اجنا هابورو اماجنا مد ۳ در هر

 هنیوگ سا رب رمن اروا

 ذاثب موقغم لواب (ف) شم
 يه ایت عط یفلنم

 یجسو ذز ي
 دتی و ء زین تساجنرب ارثا هک هشاب

 تن زده اوج مرقرم یزآ ۵عب تساجن ربو

 , هلاخ نیل یحیهج یفعج بقل (هیه) راکت یب
 هنیوگ هکنارب اروا دالوا

 يرتق یتورف دض شکرس ينعب ( ف ) این رب

 لی * نترب دوم نتررق شکسف نر هبوت يئانرگ

 نز ر# دز يک مس

 ۳ مدد و تا رب

 ار تشپ رابو ناپس۲ تشپرب ار سزو ءر و ار

 دیو ر اطع نیو زن كنت ميز و هتنک مکعم نادپ

 « رج زا لیلج * هاشکی لنترب زا تسد نالفطوچ *
 هاشکی لنر بش

 ایم : ]بم یاب وتتفا و اپ و

 ۰ نا اد

 تشولاب نزو هبرف نز ییتعتفب ( فر هت رب
 ماهنآ منا ول

 تورو تارب زاویه ریه جت 6 ترک
 نآ عبج

 و تسی" هلبیق مان هتلثم "اث واب مضب ( ع) نثرب

 هل یصعبو «دن رد روذاج لانچ واپ فک ناتشلنا
 تسا لالتچ بلعم و تسا تشْلنا یثرپ دنآ



۲ 

 ناز

9 " 
 رج گم ۲ یب شد رغب

 یک دن اب ینعی 0 ردغت ن هم [آ رب

 ریقف دمآرب راساس لا رب هک * هیوک يسودرف ی هش

 دایزمنو م رکداب مفلابو رسکلاب ( ع) ننارب
 دس ر هک ره رب هک تسا ید اب نآ و دنیول ار روضس

 د درگ هلن وسو ایر

 هدز نونب حوتفم لواب ( ف ) جادنارپ

 دا او نایت

 0 ۶ اهل )  0 رز ۱۳ و یافت ف | لب | ب

 هنناوخ زىن بلا فذحی خهذ آ

 و یادش نوب زد رنج ي یفعب ( بر ینخارپ

 هتحا هناربرود یبرددا د * دیوگيم اظن ندنامورفو

 ۶ تسا

 ۱ سوتلم یناث و مویم لو اف 6 نا تلتب

 یا ير هنکس مد ی زاکن دو مزینو هنیوگ ار #

 روا خم ينعيب هد مو فاک مد | , ظفل

 ید رم فیرعت ينعي ( کار ندیب ارپ

 هدنرا و ابب هویمو روا رب حنغی ( ب ]) روارب

 5 ممم

 دماد ینعم وذ حرتف«ل و اپ (ف) هروارب
 راصحو هعلق اهگنه رف زا يضعب مد و دنیول | ماقب ٩ ی ۱

 دیدپانس ه دید هدر وآ رب تک دبسر ی و هب رف يهانت

 ءوک ات ءوک یمهز

۱۰ 9 
 هد رجب * نخ هیام ا رک رب ۳ خریده د # وا ي ادب

 ار ي الاب هدرو"آ۲ رهنامیاب *

 و هتشاون اموا نان مزب و کولم و ناه اش دا دن
 هتشاب هقحخاس دنلی وا هیت رم

 هنتسا مآ يبوخ و ب وخ ینعیب (عبف ) ءارب

 سلجم * تشا, یلتسخ ۱ ییدلاربثا یلتس ۲ و
 هءاکت مد رم دص # تسن زاس بآ ین مد

 لر

 یس راب تسیم اذ موسکم لو اپ ( تیق ) مت ارپ

 ۲ برعم و هنناوخ ریل : ماهارپا ین ۲ و یناتساپ
 2 یوت مارا 9 ۱ مییهارب تس ً

 ۵ود دننشآ د مان نیا کاسما و لخب تباغ

 ه)

 ۵ وب ی دیش رب ینعیب ( ف) نخبه رب

 . تقبقح هک دنا يهو مع 6 تق) هیه رب

 دنی و ٌاببح مه ام حل اعو هاتون لب اق | مایشا

 هک یتشیهارب ينعب ( ب) ننخیفارپ
 دلش موکذم

 مپ الت ی (ع) ایا رب

 ( بفا) هنارب و های رب

 دن ز اس

 9-3 ر اب رب

 زابرب يس ماق مد و « هنل

 رد 2 « ,مجح عثفل اب

 یتس مشکی و « دننز ه رعن حننل اب

 هذاخال اب عتفل اب

 هرجح هدز يناقب حوتفم لواب ( فا) ورابرب
 دننز اس رگید هرجح ي الاب رب هک نیک ار

 تسا زاورپزا هیانک ( فر ندرترابرپ

 9 ته ی ( تر لابرب
 رد و دنن زاس هناخ يالاب هک هناخ دنا هتفُک یضعب

 یا داب قرطرهز اات هنر اذن اه هچب

 هلثم ين اقب حوتفم لواب ( ف ) هل ابرپ

 مال دیدشت وایرسکب . ( ف) دام ابرپ

 برت وز اهبو نانو ناخرتو هندوپ و هرت اب مایرب

 زا يسنج سراب اب ودره (ف) ياپرپ
 رک
 ۳ ازه ينعي (فر) هیاپرپ

 و ارعص هیدشت هب و عتفلاب ( ف) تبرب

 )»و
 نار نی گر مود رسکو مکی عتقب جحنرب

 مضلابززبنو تسوپ يارجم نآآ و تسا»« دیشک یار نبات

 هد رک زا هک



 ع تر فا هی وُک یسودرقف دانسا و میم تیالو مان

 تعخب هدنح مف دنوا هخ تدادد4 *# تخت اتو سن ]

 ه5,لصوق وم يارو موتفم كواب .(ف) .« دزارپ
 ارذ۲ و هحنشای متخاس هنق دارن نان دن ارت

 دنمان هرپ يهنيب هنیوگز ین هلور "7۲

 ررسکم هط وقنم مودياز و حذقپ (بف  شزارب

 يتعيب زنا حذفب و هایم عاوهود پپ لبق و ش را ۱

 ی" اییز

 ونرکا دیتعف (.هتخ) تسا وا فوطاز اپ

 تساوا فاتشم

 هتسا دیوم ,هو تقی ف (دس ) ندیرارب
 ن د وین ابیز

 تسا یشلع "7 و سکب ماسرب عپج ( ع) میس ا رب 3

 دی 7م ه
 ندبغو ندرشفو نده اب عنقلاب (ع) ش رب

 ۶ ۵م شارخ ينعيب و

 نورک ناشرب يعيب حوتقم 1 واب ( اف ) شارپ
 لنبس * هدوین مظن يب " انس میکح هوب ی دیشاپ رب و

 تر دق نکراب درخ مشچ # ش اب يب ییس درک ار بات رپ

 #* یسب دللا

 ار اتشا را تب ۱ تر نتسشن رنش ۳

 * ينکورف موس يقسشن يرقنت رب * دیوگ يولوم ند اف
 * ارم رم دنیپ هن هک یو رم ریتم ۵

 ند وین ابی متفلاب ( ف ) دیش اب

 ندن اشنورف عتغب ( فر نهیشا رپ

 هيشرا یسراف ابابوحتغلاب ( ف ) و دیشارپ

 ندرکاهج

 هک هنا ب7 مضلاب ( ع) ضارب

 اتم انا یدش هدایزو ندشماهت ( ع) هذعا رب

 رنف و لشف مد دوجخ

 ضی رصت (ب ناتیرن"[ و دهن و زین ن دهن الغرب و

 ۲۲۳ رپ
 واکن هدام (ف) وغآ رب

 يباواکخ هام (تف) یجاوغادرب

 دشک اله ينعیب ( ف ) هاننارب

 يموفتم هک یتروع مانوکنس مان ( ف ) شخارب

 ۰ تسا ه دش لثم

 .دنلاس ر تضح هک ييکم مضلاب ( اف ) افارب

 دن ففشر اوس نایب جارعم بدن ملسو هل او هلع هللا يلص ه اغپ

 ير اف * کرب نوچ هلخزآ فاربهد ر وایب * هفلویل

 تب پس | مت اب لهق * هقفان ياب زا ينبعل

 ارب معلصا وسر
 ت ءر دص ات مالسل | هیلع لب مج رب رب اجزا و حآ رعم ثتق وی

 ترضح ه یقش

 هندوب هقف , يصقأ ي هجسم ات ر و

 فرقریاجنازا و يه سان مدربخ رباجن از ۱ را

 ین هوب هنف و ش رعات

 دجلع یر ایم هتق هک های (بض) مج فارب

 مچ ببم) يههيبادرب یماز مس
 هدروآ ينشور و يل هنشخ رد.عتلاب ( ع) هقارب

 ددرو"آ رب ر اصح ينعي

 يسراقياب اب و قلاب ( عاتف) ,دنکارپ
 ۶ نکا رپ رصتنخم

 دک تسا يهوک مان حوتقم دواب ( بف ) 0

 تسا هجفاو ش وا تسوا هیصعق بوفج وق رم ییبام

 ناج هنا يلتسرف راپچ و د هشاب دناغرف تب الو شواو

 هناخ هد ز يذ اب ح رتفم لو اپ ( ف ) 9 رپ

 گفیلونار یناتشیا ات

 دنیوگاور ادرهوج دالوپ يعون (اتق ) کلا رب

 ییامرق ي هسا "ح دکح اص 7

 مد يفه و مزا مه * ماچ بتن وکا له نه ناز

 1  مازه دل مالپ

 دن بضغ رد يفعي عتعلاپ (ف) ممبدماآرب

 وینعی يسراب ياب مقب (ف) رهقف دمآ رپ

 سود رف تشذُکحش رب هن اپهب هچن انچ دی7 رسپ میع

 ييه * زین وید یبر دنا تسب هبا رن ایم * هی وگ



 رب ۱ ۳۳۲

 عیب يکشخ هی دشتلاو حنفلابرب يیرعرد و اوج نه

 يافبرجنو « دن مبو یکضح یبم ز عفن جنو غاوج يباقشور
 نوچ * دیو لایک لرب فقعمو شمپ و شوغ7وهنیس
 ی رعزودرب* دن رب دص وا یر دید یورو[ حت

 تسا فورعم حوتفم اواب ..( ف) رپ

 صام مقنچ * دیامرف ينعم يولوم دشاب وق ربو

 متنچ ودره هلبیا * تسااهش راسحخر سکع رون زرب

 ان فتک زا هشاب تسدو # راپشیپ ادایم يب کیار

 يورممحخ رصان مهکج هتناوخربن لاب رن7 اتشتنارس

 سپ # ۳ هک ينا ديد ابيب کلفرب * تسار

 ار كربو * يب د ابشناه ییدزا يرواايرما مج

 هتححاس 1 ات "انس میکح هنیوُک ار هالک لک رتو

 هنپن متر اب ۳ ون يهاکن فالر دن اک تسیز ين اپجنآ

 هرانکو یاد ينعپب و # نیس رث رب راچو هالک رسرپ

 هالک عرب یتبب دربو هنیوُگربن هرپا رنو ع همتز هج ره

 دنیوگ ارن7 لاشما و بالود حرچ هم پو ایساو درب و

 «دنوشرازمب و حق را زبب حتفلو مضل اب (ِع) عارپ

 یبزخآ زیتو تسا ییاعص هنچ مان و هام رعتآ و لواو

 فیالحخحتقل اپ ]رب ز بش

 شانو صش ره الف یتعی (ف) ندما بآرب

 ژیگنا شت ۲ ناکدیهادما ب۲ رب * دیوفورشع ۳

 *زیت تذآ لمس شن "۲ شوجب *

 نایلس یواسم و لبالم مال اب (ف) رب ات

 یتفت * ار ه دقب هک میوگ و تب اع ۵ ما ءهنز ات * تنساو

 ۴ تنم یاب ناجوتاناج اعد

 هیات 2 رام رز ار و اف
 هتنامو ماودبیعزا ندشر ازبی ( ف ) وارپ

 ادج هيشامت تقو مد هک بوچ هشا ت معلایو نآ
 ۱ ده

 هتک هک دنی و ار نتز ج و ءم اج ( ف) يتارب

 زیچ لاقما هکن 7 ببسب هشاپ ههش عیاض و ه د وسقو

ِ 

 ده دم مدرم تا رپ هجوم, داش

 یباوجا حذقب ( ف ), 3 ِر

 .تخرد و تشا ي ٌکداشک نجمز عتقلای (عر 3 ِ

 1 اکشار
 ندشرودو یوزر و دپ هار و یشور و ر

 هاحخ اپ و یسر اف "اب مشی (ف یتخارب

 هیجعم یاز ابو مفل اب ندبزاربو یقخ | هک فوقو م

 هانب يزات "اباب لبث وو هاثپب

 رج اب ( تفر ناراهارپ ِك

 وب رظنم هزبکاپ تیاغب هل عرچ سنج زا یر اش

 .تبراکش هک دیاش تسین هدایز عفنو رد یکیل

 .مان خرس هچن او هننک هشای ءومن یب زا هکنآ و كنلاک و

 مد رگرادراب تسد رب نوچو هن آ هتشا د « هی دنسپ ذوب

 «دروخ جم: رگهوکردهچنا اما تف ای نا وت عفنوز اد رود

 .هنناوخحمز يز تب و نآ و هنا ء هب هنمشپ دهن یش اب

 ست سیا ۳ 21 یراولان هطلخمماج مظلاب (بف ) تادار

 هدم ازین یشصتخب ینعینب هب و

 ره هزیر يقعي یه .شئوس مفلاب ( فر تی دارب

 يزربج

ش مو عذفب تسا ییهاربا مد ( فر رارپ
 مسکی روه

 لاس مومن وز ور موهس تسا

 رج 9 تو ملا( تف) هو دمرتازاو
 هتسا رو د هنیآ۲

 نشراذت مراچسکو مکب حتفب (ب) شرارب
 دی" [ يابيز ينعيبزمن و

 رک ذمال اب دک ه دنا مامب ينگيب (ف) و هنر رب

 نادمآ نو رمب لفجب ي دیک اب وسکلاب 039 زار و

 هدانتکو جا رف یبمز حفلایو طیاع و هزر ابم فدارم

 یلتشار می ابی ز زین و

 ینکپ يس اپ يارو اب حتفب (بف ) هر ارب

 زین دییز دوش شور ينعيب زیناب رضکب و دیس, و دنیآ



 ودب
 ییمز زاد ایک نهمآرب و هاب هز ات هکیه اکو

 يسر اف باکصرسکی ( تب ) راکتنر ذی

 « دتنک لوب

 س امقنی رب و ی د رک لویق (ف) نر ذی

 ينعي يسراق يازابو عتقلاب (ف) یفرذپ
 ۱ مات طابتح اب
 ار وا هک تسیاود مان (ف) انوطقرذپ
 تش ه هگنانچ دقناوخ وعیسا
 و هایم" اررب )۱5 میدگتب 6 رز کر ذب

 شرورپ لبقو دنیوگار روی هک وزر واشکيسراف فاکاپ

 خرم مان حوتفم یناثو دواب (فر) ور دپ
 هاش اب رتاش1

 تس۱«هکشت# مانعتفلاب ( ف) ییردب

 مضلاب ی ربر ذب ين اری ار ز اهم مان ودوب عاب رد هک

 ار هبرشم یبرعرد رسکل اب یبر زب نایشزین و هلّئیب

 ی هقوُلت لو ا حتفل اب علط و امرح علط تسوب و هزک

 عپج یبرازب و امرخ تخرد هومم وا وامرع

 ندرک شغب عتفلای (ع) لپ
 ششخی هیجعم لاذب (ف) ییییسلذب

 ر اهسپ

 ییمهآ ربا رد اب رسک و حدقفب ( ف) هل ذب

 هجاوخ یک باوج و هقیطل دیجعم لاذ مضو تسا

 برطمو ناشفا تس دب یقاس و دهاش #* هیامرف ظفاح

 ناتسرب يم مشچ ز یقاس هزپغ * یو هاذب

 ر ذاگ هماج و د ونث هشا دراکی ماهسی دچره و *باوخ

 دن اب ک اپان هک

 ندرک ق وریکت عتفلاب ( فر وذپ
 دنک شاف مدرمرس هکن"۲ عتقلاپ (بف ) رودذب

 هلئیب مضل اب ر ذی

 يتتخس ینعب (ع) ل هذاب لوذپ
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 يبرع ر دو هتخاس يوُک مشلاب ( ف) مه ذب

 لپ ینعب هی یشنلاو عتغلاب

 (ف) يدذب
 يک شحق لیقو شحاث
 يک ] وبق یسر اف" ایاب یترسکی ( ف ) ی ذی

 رب ت 3 ) | ریذپ

 ؛دنوتش یتسوو دنوش آور مر درب امرقو

 رادرب نامرف ( فر

 رشو غیت يسراق " _ٍت ( فر رواریرپ
 يرات مکی شرح لمقو راد

 لوبق ينعب يسراف "ایاب, مسکلاب ( ف ) هربزپ
 ننک

 ۰ ۱ هم ۶

 ۵ رم «یعم ۵۱ و اب حقعپ

 رد را
 د دننک

 يايوروسکم یناثو لواب ( ف) یتنفریدپ

 دوب ید رک وبق فورعم

 هددننک لوبق ینعیب ( تف ) و دنرب ذپ

 نوسکم «یناتو حوتعم لواب (هبق ) »رب دپ

 ه دون مظن يد هان میکح دنی وار ل ابقنس فررعم ياد و

 "۲ درب خب وا فا کشل * ه انُک تسهب واوفع لزتم #

 عدز ين اب حوذقمو مویضم ياباب (ف) نوب لب

 سیشنو بوخ هنيق]

 2و9 هم

 فررعمراوو مومن افصتي اب و

 « دروآ مظنب كنه رف بحاص هی وکار

 ۴ سزلياپش ايقوب خب تسپب# سرب دنلب
 ار تخخرد, او د وب ریز والاب حوفنغم لو اب ۱ رب

 نابایب عتفلایو م هنگ ار هب دشتو مضل اب و هتیوگ

 يامانز | تسیم انورهخر اهسبووذ تسارور اکرکینو

 راربا هفت دم" رب ینع,بار هی دشت هب يضعب و يلاعتفح

 تع اطو ینسارو يکينو ششخبرسکل ابوعیجیمنعنناب دز :زرب و

 مدپ و ردام یتنئادد ونشحخ و تعاطو ره> ن ۵ را لوبق

 شوم هم" زمن اب عفغب ۱



 (يهب ۳۳۸

 و هب هک عمار د * هیت ير وپظ هنت بس ازین و ناب اهم

 ند رک يرناقک رث نا روس هشالز ۳تن تسا بمع نارومه

 ينعیب هد نيناثبع وتفم لو اب ( ص) زا ودب

 تن او طیف
 يذ اي اب متغب (عیر ي ودب

 یقیضیو يزيچ يوسب ینتاتتن مضلاب (.ع)
 ندرک باش و ننق ری ضیبو ماین اه ام

 يورب هک يتسپ هلاخبت و تلو دب(ف) هلال و دب

 رب ودب

 ۱ ویا

 يه اناوت و يلان توق دیهشتنلا ورسکل اب ( ع) «دب

 یمآ هشب دنا بوی هما[ هاگ ان عنفل اب دیو بیصن و

 هما دیو هی دنا یب سر یتتس نهم" هاگن انو یخس

 هاب عقاب

 تستج مد مان وتفم ينان و لو اب (ف ) ه دی

 مای هنرتآ یهناتح رد متبییا * دی وکرع اش دهحنرب
 ۶ يانچ ما دیغسو ورسو ه دپر هیب *

 يييو يتس مدنت ( فب ) رازن تبقاع,و دب

 یهجا هد یکی ( فر نشسناد تا رف » بی

 :ینسناد

 يتعي (:فر) رآهبانیرولبیهام, هب
 فوقشعم هواتورت تشن7.ءادب

 باصتل ممشیفاذک یینسعت ينعيب ( ع) .ي ادب

 دیاهشتب و يب رعرد و ینک هیط اخیباعد ی وچ یو اپ

 تسا ين اب ای م ان هياب

 فورعميايو اد رسکواب عقب (ف) جی دپ
 هلبله ي ز ات میجو
 رتنک رد ومل ویق يسرافر اب ابعتقلاب ) بر یب نب

 پسا هد مک یبز و ناب امب تاغلا

 شفوجوردهکنا يسرافرابان ( )رانی دپ
 هشابيرپ ی رثا

 نادشوسکبو ی هر و د حققل اب ( بف) "ن دیدپ؛

 ۱ دار زا هار

 دابيبو دم وذو هوابون عنقلاب . (ع) . عیدب

 بی ارغو پب اجع و د دش هد رو]آونو« دقنکا دیب ت دم

 نتفات زد ع و رفت هک يفس رو ون کشم زین وون هثداحو
 یبییکنا کیخ لیقود مو دقش اب هد رک ن"آ

 مد" لبت و مظعاحور (عر .عض چی هب

 مالسلا هیلع
 « يتشد هنزوب (  فر نیدب

 دیقو نایس۲ .(ف) اور تخن ییهب

 للف شقن

 کافی تراشا .(فر) راز مزبسن ییهب
 تسا

 .تشا نیفت وای تراشا ( بر وات نیهب

 میسج درم ياعيب . ( تق ) ندابنیدب
 قتفک هشب هنا يب خس .( فا ه.ب دب

 ندرک هبلغلاذ هیدشتو ختفلاب (ف) فذب

 لاریززا و ناجیائز ر 37 و نازا لامم تسبرپشو
 لس ارد بت بحاص ره هک تسب اج مبظع يرپ

 دی ای" افش دنک

 ینذُل شعف هیجعم لادو عنفلاب ( ف) "ذی

 هط وقنم لاذ ید رپ عتفلاب .(ف) نخ اذب

 ندش هنکو نتفرگ شیپ یدش لکش دب و ندش لاح هی

 تسید رم مان هیجعم لاخپ مت نادذب

 دبن ينايلسم ءانپ تلاسر ترنضح هزجعیب و

 هتفرب زپ و

 یشکندرگو ندشدنلب مضلاوحتفلاپ . (.ع) عدب

 ندرک رود نآ دائماو غبت

 شنناکمضت و ندناشفآ۲ مخت عتفلاب (ع)"ردب

 شام و مدنّکو ممنرب هننامدوش لضاحوز | هکبیضتو



 همش خیت هب يتشلب یقشاع *دیوُک -

 رفاحو یکمریصتت ينعيا (ق ) شاب تسادپ
 ظفاح هجاوخ ندوب ماهشوهو مضاح ند وب تسهبو شاپ

 ت نقشیوخ يارب يزبچ هک شاب تسهب * هنفلآ

 باسحیر ایسب ينعي (ف) ندریشپچتسدب
 تسد صوصخم تامشعوداحا لمانا دقع باسجر دهچ

 ين اقاخ تسا پچ تسد صوصخم فوا او هتیامو تسار

 تلس هب هکنآ نچ#

 * يرايشببچ
 دم تشذب ينعب  (هف) ندشتسدب

 - طی - ۰ 3 ّش
 وزا 3 هشضن تس دب ینسو د اپجرد هیوک يهحوژ

 ار نت هک تسا يهامک مان ( فر نافس هی

 ينعي یسراف فکاب ومتفلاب ( ف ) لاتشدب

 موق هب و شی هنآ دیو يوگه

 شن موقرم هک نافسدب لثم .( ف) واکس دی
 هلثیبزین هیجعم ییشپ (بف) .نااغش دی

 هديب مانو يرهق مان ( فر زرح ابزرطهب

 ۵ و نیس

 حتقو رسکل اب و هشآ دیپون سکل اب ِع) عذب

 دعهب عیجنی درد هشا دیپون ياهزيچ اد

 دیدن هروتون هک یزیچسکلابآ (ع) ۱ هاب
 ولادت داح و يومندر فو يايدرد

 تشذت هکررتبت لسم (نف) ون دب
 كیرزا بلرم هک دنلب ییمز مضلای ۰( ع) هقجب
 تسب رهش مانحتغل اب هعق هب و هش ای لئو تنسو

 دشاپ هه ده ابو درهغضب ( ف ) کذب

 هاو ءدزا یناب حوتفم لواب دنکیب»

 دنیپ هنات # دیو يرخف سیش دش ابتوشر حوتقم
 * هر دن دی هب ناج يسدق حور * ناشر ا دید رظنکی»

 : دوس رادزکهپ ,(ف ),: تنفنک ب

 ۳۹ ودب

 يسر اف بنات ِ اب هک با
 ۱ لصا کر

 دلم نه تک هد

 روم ضتمه (ف) شیکدب

 ۳ تشنلهبو

 مع برمی لج ضوعرسکلاب (ع) لب
 اه ابو" سه ورذو دوش رثید ياجب هچ ره ی

 کلسیم وتفز بن و لصافمو "

 فقوتعمو شکرس سوت ينعب ( ب) ماکل دب

 فلاخم ز | دی انک

 لم هادد رخ هد یناب حوققم او اب ( بن ۱ هلدب :

 فق یتخیبز هیندريبرب مضواب مک (ع) مدب
 دز

 هزوب هیخز نزوب يسراپ ابحاقب (ف) م دی

 پبببصت و

 عهجمضلاب یبشیب مودحتفب و مکیمضب (ع) ندب
 متفلابو ينابرق واکو رثق هنهبو ییتختغب هن هب

 -ب نت یمتعنقب ب و تشوٌ يک دنا و يپبرف مضل اب و

 : عیجنآ دیاو

 اف (ف) جندب
 بسانموادقب الینعی_ (بف )۰ ندوبنادناب
 مری «دجسنارت «ی) هندو بل * دیو یلتسح7:ندنوب

 تستر (بجزل # یبوربنوچ

 ی تا لی هیت حب بارش نآ هه اش هنتسه

 يوت نم نآ هندپ

 تشلدت رنج [(!) تردد [دن نا دنهب

 ر هنر حوقفم ین اثر وسکما واپ ( بنر نر هنوی

 ینت اوج هنرتیبارآ ۳ 1۶ ودنیو ا ار نیجپ

 لذشب ينعب الف بارب ( بث ) :نیییس,نیب
 ۳ ی الف فی مط رب و

 ۳ ردوتوزز اف عتفب ( تف ر) ۱



۳۱۸ 0 

 نوخ زا تیانک-(هنق) بلذم شخدب
 رب يم هد ول ۲ رنشب کنج تقو هک تسا مصخ

 وي اضح یب لغل ۰ (6تنخ) باد شخدب

 لعل ينعي .هنیوگ زین شح هب و نخ حب اونو جم ينع

 هل اب نوخو با مش زا دنحاادق

 يور هنترک ممغن نو ( فا میناب

 تسا یهاچ مانوماهت هام جتفلاب " (ع) . ردنب

 ترضح ناهمآ نآ يلاوح رد دوب « هنگ شی رق رخب هک

 ینعینب زا دقت عفاو کش رافک مکشل و معلص هانپ تلاس و

 0 «یعب اش کد وکو موق يا وشيپو تو ارد

 مالغ مانو مدرفو نورچ یمتعتکبر دب یسراق مد زینو

 (ع) , رجن الا ر دب

 یبا امر ۵ و دل (ن» همش ي ات ي نابس ر اف یکر ادم و

 هک دنئاوح نقوب برع لغت و هنکیم ِ

 وش ره اظاه

 ین ورفا عقفپ دناد هاش

 کینو روح و هتساررسلتاب ناو مار هب

 زملو 9 هناخ اب بر ارآ ياجو شیاساپ

 *اب اب لبقو هنپه

 لس: تیپ زمجهد راردب

 : اهر ۵ اتش ز يوپ هک برق

 فرا "ناارهب
 دلپپم ودره ارو لا هی دیور هوک ب هک رادوب

 نکا يتوربب (اعق»ر * ازراکنیا ناردب
 سبز ينتمعاب یکوراپ ببت مک يه
 هویفآ و ی ار اب عقب" مت )۰ و

 یخ ک هتیلج ها تشزد اموج یدازز * لاز

 پرت دنن ام تسیآ هربس جنب

 هم هش دهن ر هبو# د نازا

 یدزک اوج وتغم ین اتو لو اب (تفر رز و

 یژنج بینم قدر دغاب ریو هدصح يفعيب + هطونم" او و

 ۱ ر ۰ اهم رم "شاپ هنسد ی رز

 نا 3سیرب 7 اک

 (فر) یدرمر دی

 و دنز ودب هدنک لاشو میلکو مرچزا ارنا

 سدب
 ریهار يتعيب (ع) هقر دب

 مد یماظن حب و (فورعم

 ۱ هدرکهد !رادازا همانر دنکس

 هک ییشجپ يهپ ينعب رسکل اب ( بف) ر هدر دی

 هدر وز , هپدپ یفعیب يضعي ام | دفن اب ۵ اميوش تر ابع

 ۱ تشز ردب نآ يبهل رت یفعمو
9 ۹ . 

 و

 تمالس ينعپب لو ا د را ذ ینعمو ۵ فورغمواوو م ۲

 دور دب هیشچ فن هرطقر کا * هی امرف یماظن حب دوب

 ناعنکد ام * هتفذ ظفاح هجاوح هتیوُلار عا هو مود * داب

 دور هب هک تسن ۲ تفو * یش وت نآ معم هنشم ينم

 ار نآ هنز ينک

 فدن مشبو هینپلآ هب هچنا (ف) هنوردب
 هننک

۱ 0 

 هطیرخ هدز يناثي حوتفم لواب ( ف) یردب
 و دشاب کدنا شضرع زأ شلوط هک عب رم های

 لوب هزز
 هنبول ي روب يو هنب دن ربب ياجب ياج زا هدر + لرد

 دیو هزفب اقفرر دپسا هکنا هایم اد وکسو یو

 دوخ ي مذپ

 رو هرکذعمو تسبن ينعب (اتق) ۰ ایر دب

 جو "دز یناّمب حونغم هلاولاب ( ف  .تس هب
 دف وا مد يوچ ونم دنناوحخ ربش يز اتبآ مثاو هنیوگ ام

 3 تویکنع هع یروچ دن هیوپباتفا زارترب ۷ تیک تسنا

 برعزبلو ۷# نزن پای نوجد۵ نالوجرب ياج تس دب ر 71

 مداوم مد ۱ روا

 ءزین ياش ناب امب ((ف) اسق ریس ۱ شتس دی
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 ادب ۱
 دلم ) كف 7" و

 نوررم يناس"۲را یناث حذقو دوا ب 39 9

 ۱ تسا

 ۳ سا یتماپ من نود نیک ع ا

اظنناب 1 تسبر دنکس ردو دمو ناپپ و تعانق دوب
 ر

موص شوک سرب مالسلادملع ر ورسنا
 دوب هتتحخاس هد

 -اف ینعی ( ف )

 : ۱ زار ندنن ش

 ورعم عنقلبو تی فدارتم مشلاب ( ف ) نپ

 هحبوم نرچ يزمچ بحاصمو مزالمو ظفاح و :دنزاد ناو

 ظفاح ینعی هبیوم۵ب ربش دب هبس و
 هچ تیکح هدنرادو

 هیایب دبوم رد هچن انچ هتل تیکح و دنی ينعیب وم

 شت"7 ظقاح هی ریه هبس هدنر ادو ظفاح ي دعی ی هیمم

 شن" ظفح هک

 یهو نآ هدنرادو هوک دنو

 ند رک 1۵ج و نشرآ رود عتقلاپ هي و تو نآ

 - اهحخ ینعب هبهگو تسا ضوقمو هد ۳۹

 يبيارت ینعمو دیر اب ینچ

 بان يتعي هتم دیال هنی و هچناوضوع مشلاب دیو

 هک يب"آ تسا يهايک رنین و دریک دوز شت 7

 نش يروک یسراف ياياب لیقو هنبن تیقج

 شن[ ریز

 نز و دم

 تقاطزیث و

 ره اظ و ۳ شعقو ۵ وب عقل اب )ع  ادب :

 تشاب * یشن رهاظ رتشیپ هک يزيچ من

 و برعب نورهب کیکی عنفلاپ (.ع ) .دادپ

 يسکب دا هب و ادب ادج لا د سسکب نذرک عیب هض راعپب

 خارق یاب ابپ و بسا هدرک نبز اپ

 هو يبو فطودهاب مسکی ( ف ) _ندادی

 تسا
۱ 

 و یقترث يشب رگیدکیرب يسکلاب . ( ع) ادب
 یشقاتش

س و تر س هب عقل اپ ( ب ) راغآ هی
 ل

 ۳۱۷ بمب

 دب يااضف ينعيب ( ف) ز اغادب

 د ول ۲ .مشخو شیدنآ دی جنغب ( بک کاهب

 درا ۵ب بیع هکنا يبيلرت تکی و

 ی ) بف ) 4 ی .

 تیاوا فدارقم کا دو

 رلدب يزيچي اریزپچ سکلاپ (ع). لادب
 ناندنب زا هغیاط لاد عتفو مّشلاب ( ع) ييالدب

 زغن دانغه لا دبا ممغ هنارخن تفه اشیا و یل اعت فح

 مهرم میاس زا يكي دربربب ناشبا زا يکي نوچو هذ
 دریکب وا یاج

 یشخ و ندرک یتم هشيهنایب ( ع) تا هب
 رلثم دی

 زاغاو ندرت زاغا (ع) هنیادب

 بفاک عتغب ( ف) .نکهناخ نارسپ دب
 _ هنشورغب ناردبپ هناخهل دب لارسپ يزات

 هتمپ لکشم ينعي ( بف) تنسپ دب

 تشزگهکز وفتب یتعیب ( بق) زوپدب
 . يدنموز رآرسکی ( ف) هب دبی

 دن موقرم هکاجرهت نایه.( بف ) اجرن
 هاگانو ن"آ جو ابصعب ند ز چتفلاب ( ع) ِ

 نان امورفو نجیب و و 0

 ار..ا
 زا روغس

 زن رستلاپ ) ع دو 0  اجخ در

 !روا # تیالو ما ینتفب را ,شحخ دب

ج يفتيب منو هقی وگ رب ناشخدب
 و لعل شعدبو رهو

 نوئو فلْ شحخ دپ پوستم. تسا 0 نابتخهپ

 تب رهق مان, نیتجتقب ,(بف,) .ن اشجخ دب

 ناسارج یایمنآ و تسا اجنازا لعلو رز ناک هک

 و رسا زا بناج ۷ ق ناتس و دنه

 ثس ااجن» ۱9
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 خاوتخم ین اث و ح وتقم وب تف) گپ

 لقگقاساریاروش یکسنوش اب نم روا یعوبن

 هک ر هدقن ییدب مناد *,متسین یکرت را یم یکرت یوم

 يارت * لچج نارب رد مشچ زا * تچچ لت بیکرت

 یکی

 « لی شکم رب یم یتشکب یکم

 يعس دف لمخب و فورعم يضل اب ) ح 1 لب

 اپ رسکب ) تك  هر ۳

 تنبل لک هام حب یلکپب يسر

 ممج و مال رسد و

 عجب مرا عفو ای رشکی, ,( فر
 ۳9 هلقم نسم اف

 ازین ۲و هق رخ یقعه ی نززجم ۰.( ع)) هلعب
 ۱ ۱ دهم" زین هاخ وب و دژی و نه

 هتسا یتی الو مان اعن و اب حتفچ (ف) مپ

 يلتسح ۱ ی هلبا ريثااد وش بوح شم اجنا ر د هک

 ی د جرج ایوت لعنو عتب نکشم رد ون عام, تسازرت

 زر  ماکر دتسب عفن مس شوغار ه تسب همش *

 متغفو ینعم:نزّو ( تفاژ مع

 وحش هبق ا رم رد ینعپ 9 0

 دید و

 زتبخ هکشم يقالو مان م ثقّ) ری

 يولف» نلتفرلاپو ند رک ناب ۳ هک

 قمْکدو دنا ج وتغم یناثو لو ااب ( فر دنخب

 دتناوح ریبن عهنز ها رنو دنیوگا , هد مسقاو

 اش وجب ب۲ رد هکهی ود۶ ( ف ) ب اکنخب

 ب۲ مریساو هنیوش ۱ ناب ۳ ضیرم دیو هنن -

 ِى  هزخز ب۲ یبیل مت ود زمن هعم و مد 1

 هلثم (ف) وااکنخب
۰ 5 ۲ 1 ۱ ۲ 

 2: اب ع , ی ون واب میقل اب بد ومکب

 مد 1 2 ادب ى و ت ن وم يا مو هی ول زهن و ذی

 س وب ۵ ر گنچ از اب 5 خادم تن رب 0

 ۳ زر با جی
 1 ۳4 نه ت بت ح هتحح 2 با ۱

 9 یق وديشهت یو زا درد ریز

 4 ۳ ییوک يرتخ هم مد هل وب ي .ه اکنخ

 ث
1 ۹ 

 وتضب دنتسد مان شقلح هک * ربا هننک ةلانوت لک

 عزمج ,ینعیب ,د.درنو ۲, ات ,یاون :یاتمب يضعی *

 دقاضاب مونخب ء ونخب اص وصخ هعر و ام ویع « دنرش

 اما دناوخ فبعصتپ | ر دیش ند رک رکذ زبث ؟ر و اه

 يماس الا يق يم اس ,دو یزار حوتفلا وبا رجسقن رد

 ۳ اشیا لوق رب داینعا هتفک فرب ينعيب ونخپ

 ينکم دره نیم دا کر تشم مرا لابتحاو تا

 ۱ ة وشمم مه اظ لوا ته -] وب نوح

 . ههز ينافب حوتقم دو ای (ف) ناوخب

۱ 
 ةعب .( فر دناشنب مت ولس ناو خب

 ی اعب درد یو وز

 تدسی+ -

 ی وی تاتو لو اب (ع) ر وب

 يفعهب و شوخ يوب جنقلاب فوقوم "ارو ف ورع«

 هک تسا يهايآ مد رم سو تو یثحخوس مي ّطء

 رطع لیقو هتیوُد 9 هجنپ و ۳

 یش د تسد ماعط زا

 هل يت اي رطع زا يدنچ تغلاب ( ف ) ی

 دن توت ین رب سام رد و" ه درکرق تبرشتپ ای پاپ

 ۹ دوش رطعم سلجم هیه هیآرب نآزا دود نوچ»

 نبرب ک يهاهکش عتفلاب (  بز میرم وب

 و  تسد لرد لیح ع عضو تفورد اپذع دلنایض هعر میرم

 هراد " شوش يوب واو دتننک تشانا منب یا « مک 2

 هود زین میرم هجغَب ار وا و

 ِع) عرب

 کد

 ید اینو ندرک رارق یبنتیضب

 ۳۹ هراس اد مضواب ور ( ب۴ نوکب

 درد ِ رک

 و ۱۱ ۵

 نداتسف ی ابن میکح
 * رخ

 مصر تسبارف تسد دیه # رزفن

 کر و مشرب ترا مشت و هه یر 7 تو( ی

 ون

" ۰ 

1۹ 



 هک ققناب يوق هک ین رتق مفلاب («ق) یتخیب

 هتفرگ هک هحش هتخادنا هچب يتعب تتناوع طرق شیر اتب

 .پوسقم خرس يرتن لبقو هد رکوخز هماج و هنشاپ

 هنسا لو ب و يوق یقنتو تس)

 وننیوکار نیبالدز ين تب ح وتقمذو و ) کف ( جد

 دوشیپبابریزب دچره لبق و هقن اوخ زین نخب 9
 دنیوگ دوش نیب و هنقآ ریز رد نآ لاقماو 5 وجبم (روچ

 چتبرد ناولپب يد رم مان ( ف) یناوجخب
 شی الو مان تسا یه۵ارباو یه

 و نآونجو لید هروآرب راخبحتفلاب (ع) رب
 دنت وا ۳ ر هک يزيچرهو هد ي .کخ هنک یمنتعنفب و ۱

 دنتاپ

 هر (
 عتفب تسادیومر د ر اهباوه و انا دد سم ه)پم

 ین اناد تفلاب لیتو سکلاب (  ف ) ی هرخب

 ۱ ی راهش وهو
 هکره مع تسا ياير د مان ( فق ) جیرخب

 دشاي برچ در وخ پآ نازآ

 ينعپب هسیک يه نزوب . ( بر هسیرکپ

 شزادگهدز ین اثب موتفمدواب (ف) سکب

 هوش و متسقو مک ت دز

 ی کز ده وب ن] لاغماو مومو هببو نور نتعخا هکنو

 نه دم" مشا رف هد سمزب لمق و دیلشو وحخ ترا محاب شت #۳

 ها و نا

 و

 سخب لقم يسراف "ات عنفب ( ف) سخپ

 يمسو ههز ,یناذی حوتغم,لوابر,( سرو رسکب

 دنز اس م هنکز | هک هدن اب یبارفت مویهتم

 و

 او فتح

 لبقويتنسوينبب همرث یبقعنقم. ( ف )  شخپ

 ددنمه فر 9 لییسکعز

 » دشت تو اشیمقو تمضن و حعیصح عاقل اب 4

 ه دوم زیز منو د دز 2 ۷ در ِ 9# يرون اجو
 نر درک ياج او نیا تفلب * دیو یسود رق تسا

 * شخبد يک ییه یر اوم مخزب

 هدنشون هک شب ينعیب حوقفملو اب (ف) شخپ

 ی

 ام يعاسو ةدنشوک حوتقم ل وای ( فر اشخب

 یاهتخپ فل زاد وج هکسن تک نیو رب اص پید7 هتیو

 باصسد ریو

 اروسکیسر اف" ابعتغب . (ف) ندیناشخب
 هلشب ندیشخی نت اد رجنر ر دارد وخ اي
 هدزرظنو نتشی رآنريت (بف) نود کم خب

 اش
 در اد ينعمود حوقفم ٩ راب ی ندوشخب

 ندروآ محر مود ندرک تقغشو هوب هیشخب )وا
 ند ماطع ینعیب ( فر ندبشخب
 یهتعتفب ندرکيب مشچ سکلاپ . ( ع) ۰ صخب

 یا مس تشوذایوفتتفوک

 موبس مضیو مودول وا "اب عتفب (ع) فاطخر
 ميل رادو دنب لغبو اهقو نایادو نامتیرد هالک یبتسنب و
 يوب هچناتسب جنت مد یآ وتسکرب رذگ تسا یشخی

 دن هنب رب يذ همش و پ هماجدک

 منک يتشک البب (فر) مروآر هرسدلب
 منناب یضار لب هب و
 و مشخ زا ار دوخ ینشک جتفل ای (ع) عخب

 ندا ن درک و فعب ندرک رامقا مسکل ای و هو

 : دم7 زی تعوتب دب قلاب عوخب و قح يارب

 رول هطرققم ماح ابو شتر و تفت
 نذز مظنچ کی ییتصتفی و هینادرگ



 ۱ تر 2

 اراشب هیقآ وا هنآ هد وب مسی داضف و اهلعرهش نآ رد

 هننخ اس موسوم

 هک مانع تسا يرپت مانمشلاب (ع) ارام

 تسین ياچ مث وکین وزآ ملاع مد

 هتسا يتيالو مان (ع) یراخر

 ر رسکلاب (ع) ع اخب

 )و ینتکا نکا شار

 هد رک
 و يصوللشم ینتیپ (ف) را اب

 هتشب مه "تسا یک

 راوشو مولم ينعب

 خر ن اد
 هک « هننک او ۲ ینش حتفلاب ( ع) ج اب اخر

 دوب دنا یا مپ شن اش د

 لییخبر ایسب دی دهتت و عافب و

 یب ۴۵ یناثپ حوفتم وای ) 6ف ( ِِِك

 هتناوخ زی شخب مث" و هنیوخ ام

 و در وااق ینک لعب

 وه 4

 ی یک يب
 در مد تسد

 و ناتو زیت جتخاک و جیم و عنولخاغ ارث "۲ هنقا

 * یک ا وریغص زا هنیول هچولعب

 جب حب هطوقفم "اخودرهاب تفل اب (ف) _هخرخر
 هجزیچ ندوننس تق ورد ین
 لوا دراد ينم هس حونقم لواب ( 9 تخر

 مد سم رب باوحخ رد دک ۵ وی یهابس مود تسا فورعم

 سوباک شیز اقب و هتیوُک زین .تتنرق ارف ۲ و هتفا

 ماث و بیصن لبق و تسب ر وناج مان موجس ینماث

 نارهووبا رخ ار سدقیلا تمب هکر اور ابج يهاشداپ

 ول رب رتش و ةدنپ دل هتفک یسقعب و رسپ مضب و درک

 دبیبص) و کر,# عزفلاپ

 هللو فو رعم يسر اپ ياب مشب ( فر تر

 هیوپلا یف اذگ نفاون ینعیب و نژ

 متشينعيتسا دیوم,د ( ف) و ۵ رب تب

 تسا ابند طب هک سو تسازب و دام مه هک ينتشب

 روا هک ینتخب هنناب یینچ يتعمو دنن اوخ جتفب يضعب و
 دشابن یت ابت لایقا
 تغب یتعی («3) یياخ نادتد تخب
 ۱ 1 فرمان ودب

 يرعاش مان اب مشب (ف ) (ي رتخعب

 و لا و دوش ينعيب و اش ره .عم (فر) ننختد

 ۳ تقاوم و شخاس ينعيب و تسا لیعتسم زهن عبط

 رد و تحاس يني تخپ يذ الفی تو هکنانچ تسهدم"

 هاتپب ینفخپو صناصدو ی
 همناقوق ياتو هدز يناثمب مویضم لراب ( ف ) ونخب

 :اصوصح هننذ اوخآ ۵ ام ریع دیو ار" هنرخره مویمقم

 هوننزجاع * هتفآ يک ر داتسا هفثم ( ف) رونعحب

 * عبطم مدروقخب و يهات راپبریا * نمر ور مهنچو هتک

 هحونفم دبناترفياقرهدز یناثب موتغمار اب((ف) هنخب
 میکح دنیوگ ار هل اس هس ین نیس و | دو اد يثعمود

 ایم نفر دنا هک شاب گرگوچ * تسار ین وس

 يک اقر هتخپ دچار شبا هر شیموچ*
 زره نآ داد دنا کنش یی دب ِِ ۵ وپت ملخن ي مانت

 یزبچ مود # شی رز اار هبرق هتخپ هصاپ ود # نی دنا

 نیدلآربثا فتشای هدمک زاب 3 توپ دات کت

 اپ #* تسار يعتتسخا

 شین لی ش اپ هنالسم کافا هنتب ننرس وکزا * باتع

 _ عضخ و دین هژینو دوی «درکزاب زا تنوپ هک يريچرهو
 1 هد۵رمو رپ

 _ یولوم دش اب هبنپ موتقملواب . فر هنخپ
 هتخب مشیری يه ز # دی امرف ی رتعم

 *ابق تس هوم يه

 ةهز وناقب مویضم طواب ( ف) شوجب هنخی
 تشپدود ابو هدعم فعض تمج ۶ هقناپ باشز آي عوف

 ۱ هنزاسب شیقو هوقلو ملافو لصافمو

 ب"رد هک ینیول ام هیودا ((ف) و اک هنخب

 مریسا ار لآ و هغیوشب نادب ضیرم صبو هتناننوجت

 زد
 ت

۷ 



 مخ

 رب حر 1 »

 ننوق واین ا اکشن و م ین ب ی رمودآ زی یوجواب درد 9 ۱

 يدب ۹ و يه د بآ و نآ ههز فپعو ی هبر

 هو تفضو كرزب ماکو

 هکشوعریز يايرد مان (ع) ی ازحد ارحب

 زین و یاماب يب هجایرد ۰(,ع) رخ د ارکب 39

 اراک ییدزن يايرد مان (ع) رول ارکب
 ۳ تساياب مد مان ( ع) نا هی | رب

 تسناور نایس

 هک ره مع تسا يايش.مان (ع) جنرتل | رپ

 جنر.لها و شذب7۲ نورب پرچ ۵ونب بآ نازا 3

 ۱ 7 دن ای برچ هشیپه 3

 0 ها پا مر ,سایل ار حب

 نسب سبقن مه وج یاب سیل یزج ده ت

 هتیوگار هنیلبآز منو دیآ مه غمت
 هک يرابيمب ز ۵ میظع يربغت مشلاب (ع) ۰۱ سآ رب
 لصا رد ظفل یباو دل ک اله اب تحص يوسز | ۱مر ایم

 ۱ تین ین

 مراپچ مض و يکي جتفب . ( ع), .سل هنارچپ
 زد متمدو رذ يننشا ارد هک تسا ياب اد منفهو عششو
 يتشک ه اکنا هوش یکاس هآ بان 7 یتف مورف تقوب و عین

 مش مراپچو موجس و مکی خب و د درگ نآ و

 درک ال اب, تسی» زجزمنو برم هو هکب

 میظع تسب م

 ی ی
 ۳ ۳ ۱ یی

 هوج تسسبایزد .( بق) میرن زوم وا
 نارگیپ يابر 7 (ع) ,صح-رتت#

  9 ينعي حجت اب ) ع  ۱ ربع ۲ تن

 يع تبببب اب ۵ 40 نرتننپ ع) ی ابع ۳.

 راک

 ۲۱۳ اب
 ای رد مانت مد تسپ هجعق مان یاد دوب ول ول و مد

 تیاهن هک . تسا ياب مد مان 09 ادیحم رعب

 و

 ار
 مومف اب , دود زهذو تسبرپق (تصس) نی رعب
 یسوم شم یناوفالم ۶ دع و و دنا هش عهج « س ماقو

 9 ۳۳ حر) | ع جرم

 دو ۳ دمرن رشکلاب | سبعب

 سحب و هدنزیر ب" ياه با ضلث نز و سعی يبزع
 و نآورو رد دا هد اور ۳

 هان اوفع (.ع) .لحب

 یتیفب ( ع) . روحب

 با[ نر

 همین ارس نمتصذقپ ورجب حیج

 رثقت يرايمب زا

 کیلاقش یبتیبغب ,(,ع)  لوعب

 ( ع

 يعون و ی دن باریسو ممب زا یر دش

 ماشهار رد 1 یاد تی | ریععب

 هر ۳ هم ودص ن

 دریدا ریه مانشرغسب ًى ترنخح بل اطوب نوچ هندوپ,

 تومن نو عرب تب اق هاو تفعد

 ۳ ُأ 3 3 1 تسی ] داف )ِع  هنلبحم

 یمتحنقب ی

 اعخ ید هشت و حتفب

 )عصب مد, یب هلل | هبع

 ۳ ۱ ح :
 2 تسپ هلک ) ع ( ف

 حب حب هپ ون ند وب یض ام ایو کرج بن ههییپ نججم ۵

 ی همش لب و یجش ۶ حد نسب یی ندرق ۲ برق

 هوب شوت و 3۳۹ راد ينعمود وتفم لو اپ ۱ ) ص4

 ِك

 زا شوجخ : ينجيب. ح دب جلپ

 نآ ار.لسو دیر مک هاب لک وهرونموت قم

۲ ۲ 
 9 رک 2 يحيس تساآ ر ید ۳ میید ممکحح 9 اپ

2 

 ۴ ر ده زوش

 (ع) , اب
 هو یخ اجر ابد نیم, تمس | بقتبتسم طفل ندزاار جو

 ت حج هد لنت ,یفم رحوب دی بو ود هب رب

 يراغب لمچا ورتش اب عموم و اب



0۹ 

 ندرت باضتنا ينعي (بف ) ندرک مشچب

 ی ین اسم مشچ و

 ز | یکی مان خوتغم يناثولو اب( ف) کچب

 تسا

 فاکو هدز ين اثيو حوتقم لو اب( بف.) مکچپ

 دنن اوج من مکسیا رنو یاب ه اکن راب و ناویا حوتفلم

 دانش بدی رک یطا دوب من اخ دن ) مک

 * مشچ هناخز اصعتز يکاخ یا * دیامرف يکدور د انس

 * مکچیر ه « هیشک ابید شرق

 ۱ بعل نا وختسا نیقیضب ((,ع,),, لجب

 یه تم تبنا يفب ال و مان عتفلاب (!بف مجب

 یس ر اف ممیج حقف و ي زار اپ مسکپ ,(تفر) مس

 ف عبیاف
 ءدنرغور هنت معی ( مبق ) .هونجب

 دنناب هپجرت ينعيب (ف ) وب

 ینکو نمای وتتخ و اب (ف) ک اوچپ
 يناجتام نا دقنک ابی لی هان ی يناب ز هک دنیوک 1م

 نا ودنهجرت

 .ندوب میقم و نهاتسا نیتیقبا (ع) هوجب

 چپ وات زب دوم حنقل اب ( ع) لروجب

 اس لیجوت یقبا ( هین لا نواب

 دچنا و خارش نوخ علفل اب (ف ).۰ نما دهجب
 برگی رپ دشاب بوعتنم

 زوخ دچب
 تآولغره و
 هلثم ( ف ) دیش ر وخ هچب

 هنئام و تاق اي لثم ينعي ( ف )

 يق و تکنشا ینعیا ( تا ) نیناوخ هچب ۱

 . رطوبت آ ينگب (بفر) | ت

 هلتم ( ف ) یولع سواط هچب
 و نایش ۲ یولع س و اط هچب
 يلاع مصنع هکنازا تسا شت"۲ ناهنت7 سو اط هک رکخا

 تتسز

 هاز مازح ی راقمهجاب ( ف), زوک هچب
 هلقم ( بف) , یک و کد چب
 رذگن وعمجبينعب (فق) .تسشنن وصیجب
 زایسب هی رک اتسل هی اثک لبق و تهشنیسکی لبق ود رک

 ناوروب ندنارمیجبو حتفلاب.( ع)  نشیجب

 جنقل اب و نداد م اند وشیرآیتخ اک و ب# نا

 مکو دن ایورب ب7 یب هک یجمز و کدن" و مک دیضعم, اهر

 ۱! یا فح ن درک

 وات ينعي هل دا نوه شم 6 س

 ۱ اد يلنق رک

 تعبر اسب دیدشتلا اعم خنقلاب ,( ع ) تاجحی
 5 ددنک -

 باریسو میب زا دن هیس ارس ییتهتفی, (ع ) رااحب

 رد هي ر اییب نا يعونو ی هشن

 ثستاد"۲ ردهنخ ورفا تشلن !عضیر حتفب(ع) , لاحب

 موبسو کی مصب (ع) سو هرفلا هتحوبجب

 یاحوذم۵و هعب | ياب و دره مقب (ع)۶ هج هربکپ

 ۱ يزهچ هنام هام
 اعط ند رک فق ردصو صلاخ متفلاب (ع) تب

 هیاين هدا را ش روغن ان يب ينعي

 دو ندیواک تغلرد ( ع) ثخب

 الع درک باوج و

 انا نت سوي( رکاب
ِِ« 

 ( ع) رب
 ور زجن پس او روش ب"آ و ایرد عتفلاپ رعبو یهش

 حب حیج مسکلاب راعبو یشیتضبر وعبو مخو فپعو

 لوس تک عاو
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 ۱ سس

 باتف7 مود عتفیو لوامضب (  ف) ۱ ریتب
 1 هچپ موبس و مکی رسکی (  ف) ناکریتب

 دن فن 7

 هو رف یتعی ( ف ) غیبب

 وا ار اد
 ندرت ایاکشآ و راهغ یتخیلنارب و ربخ ید رت شاق
 تخس هودنا و لاح و زا

 هننامووضع ندش شیر یبتعتخب .( ع ) رثب
 ..هلقم اف نوکسب شیوع درو یبهناد هلی
 عفو لیس ناریو سکلا و .عتفلاب (ع) فثپ
 ام يوج لبس ین دم رد ينعيب حارص

 لب يتيب تسارثب عبج ( ع) روقب
 ی

 ! او ءدنرچ ناویح هاب ن دو هب رف و ندز همت و

 سوتبل هک هد نور هت 1 مقلاب ( ف) خب
 مد هکنانچ رس شیپ ي وم يقعيب و هنی ون شیب بد

 يزات يياب حخفب ير و يس هخسن و هنفک كنه رق

 هک دشاب ينخس لوا دراد یتعمود (تق) جی

 زبوب ا رن# ودوب هیلک مود دنیو ری دیه ای هتسه۲

 هد وین مظنا ر یفعم ودره یبآ يرخف سیش دنناوخ زین
 ززکوه,* .ییهلاوقعلا لاپج فاصنا هنر رد #

 ی ایفن کرت شنل دعمزا* رب زب هب دنی ون ملظ یتخس

 زب زنب هایجار دیلک نآزی هنناوخ * ران ایشوچپه
 ۵ مک مولعم ينعي (.بف ) هروآ اجپ

 سم ططخم تسی هم اج رسکلاب (ع) هاجب

 روتس هلا يم میلکو حاعصل

 و فو رعم يسماف " ای رسکب ( ف ) ل اجپ

 هجا و نهایت هنوج ؟ هز ( فر هد لودع م اجب

 ترهغ * ا هک ات هد ای هب ل دع ما نا 4 ظقا#

۳ 5 

.- 

 ۲۱۱ شب

 تک و نذ,وآ لئنپ ) ف / ندروآاجب

 يفص رك * دیو ورسخ ناهم7 ناجب سابق نیریو

 يروآ ناجب مصخ زا

 يقلا عضو (ف) تساهوخ ياجب
 ۱ هام یق

 و رایج يهاش هاي مان مای ( عج )  تخب
 رظنن و ه۵ رک ناریو بار ۱م سدقبلا تبب هکر اهق

 و جننل اب تشپ و علاطو تلود عنقلاب يوقو ك رب

 ارنآ[ برعو هنگ نورب نآ دب هبنب هچنا يس ماق ياي اب

 هتسکشاعرسکیو تسا تخر فدارتهو نیو جواصم

 کرک حورجم و

 یدش داش میجواب عتفب (ع) جخجی

 يسرافميجو ابابو عتفلاب ( ف) کادهجیب
 هننک ینامب فید ی نابزب ار ینابز ینعی هپجرت

 هنرج میج نوکسو مضلای ( ع) رب
 نوزد لاوحاو اپییع مهج عثنب رجیو هنامز ينتخسو

 یتعتفب رجبو هنشاب هنفر رد مهب هکمکش نورد ياهآر و
 عدم نآآ وه رتیفاکروب ,قاع

 رز براکو

 هم یورب

 یشناکنش تشوُک حتقل ای

 يقراعو يلرز رب هب (ف) دبسر یغارچب
 تلوهپ ينعيب تكنفرف ,دو دیسر يم افشو رب يفعيب زینو

 .. هیس و

 دصم (ف) ن دیسز. نیغ رتچب

 و نترو یه وکرماو الب سفر فک رچب

 رانی اموا هک 1۳ ۳ مرگ

 يننوخب هچو رهغب هچ هنیوگ

 قید یسراف یج ابد مقفل ایر( رب

 و يزمچ ره زاوآ۲ میجعتفب ( فر) تسحب

 ۰ ۲ ر

 تر

 نتسج یضام

 نبش رخآ و مود ولوا عتغب, (ف ), شچب

 تقبتم و يترو یتسم ءینفب مرز عم

 يس مان ممج و" ایابو نینیضب ( ف) کشچب



 تن ۰ ۳۸۰
 ینعیب سکلاپ (بفا) اپ دنا

 ی خو

 (بف») تک احغپ
 هنپوت زین لاخقب | رن 7 هک لیاک

 (بقر),ر

 نتشرا خب

 تکیدزن تسی عضوم 1

 فعص لو ناخم بانک یفگپب

 ینعپب زینو دن زرهسفت هیرَکو مالسلا هیلع میهارپا

 5 دم" ۲ ن درسفا

 یبتعذقبو ندنکرب عمیزاو نهیرب حتغلاب (ع) رغب

 ندقيمخ یبو یه هنزرف یبو مد بره

 هیطخورهخبیو هنزرفيیو مد« ددرپ, ,(ع) .عا رنپ
 هد اینمعلاصل وسر ۴ هک یک دیار د درب سیو

 مشیز ا هک یر اب میل تسب جنت ۵ ( فر فرتپ

 هن ماش

 لصا ضمبن مارد د یمویا منت مسکل اپ (عر عنب

 عتفو اب ردعکب ي دکیم دکم یب ۵و دن نشوج و دنک تا هعنتش هک

 پس اور ندرت ارد یتحاغیو هدم"۲ زمن اق

 دا ینعمودب تسا تاقلا لحر ۵ ( فر روغنی

 تایید دل پسا مود عنفو مکیرسکی 0 فن

 رزب کسیاع يسراف ابابو مضلاب (ف) . تنی

 يابب و عقل اب هنن اوخ یک دنه له |هکخن راد نارگنه*هک

 مود حنقو مکی رسکیو هنیولار نهدرب يبرعمدويز ات

 تساع جو ا و يزبچ ياهر ی

 ۶ نتسی ون یسراق مهجاب ( فر يچکتب

 تب هنادمفلاب ( ف) ی دهکب

 راپ ياب ومیک ( ف ) ن سورس

 نایوج تکنج

 يسر اف فاک عتفب کشب نزوب ( فر نکتپ"
 تیاغ را دنکذ ی دروخ لبم هکن ۲ رهکب لبق و

 ۰ روس

 .دنز اس تارغجو ريشورغم زوج زا تسا يراچ"
 دیرب عتفل اب (ف) لئب

 لقع تعافش و لقع توق ينعب يس راف ي اب رسکی

 و رففب یتغی ( ف ) و داضر شرتو خلفب
 وقش يضار يه اشو مغ و جئو و تحار و انع

 هچیرد ينعيب يسراف ياباب ( ف) کین
 ینعپب ی زات مهج اب و عنفلاب ( ف) جنب

 ند شفا

 ناهددرک اد, هاک حتفلاب ( فر زوننب

 اه وب

 لاثما و اصع و هنایز ات رسرپ هک " درگ لمقو ین زا هن)

 ار ن"آ لاثماو و

 و شرمرب قشر اف ياب جنب ( بر راوی

 1 مار۲ ياج
 درم زا ار وا هکنز نآعتقلاب ( فر لوئب
 - اپملع اره لا دیطاف و می م بفلز ین و هش ابن ثج اح

 بسصب امز نان ز زا هن ذوب ز ایم هک ] رب ز مالسلا
 ه رک اب رز زجذ و این دز دن دوپ « هی رب وید و لضق

 :هلئم ( ف) هل ونپ
 هتسی ] دزبس يس ر اقوا و حتغپ ( ف) هومپ

 حتفب ییبها رب ارد و دنیوگ اکوچ شدنه شرت

 . مع يح ينکيب ير دنکس مد و هوبنآ م ود مصو مکی

 له اکر فبح ۱ هب هشنلاو عنقلاب ( ع)

 ٍ يب ينغيب زین و يصقش مان و ناکز ونک و هنیل او نر هی
 تسااجنیزآ

 هدیاق وخ يات نوکس واب رسکب ) تف)

 ياچب و

 هر اینپ
 دنر اد یپشد هک يزيچ و تنعمو هتنقو الب

 من سکع و

 ری * هاچ میر يا ما
3 

 دن ر" زین دین انجت ي اي هیناق وق يات

 رایقب تست
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 ناروآ دم تسا يشخب جنب مد و دصاق ترج)واناوت
 هنیوگ زین ریّتسد | من هک اپزی مک هدنب و

 , , .هشیپهورارق ينعيب .( ف ) ۰. دنیاپ
 نآ توق ینعی يسراف پای (ب) 9
 راد

 تموم لک ات سق یاب (بق) 0

 هتل کبجنم دننا خار رک شفک و لاعن فض لوا درد

 0 خنا ياج * یم و هبشروخ لفضم ر دار دام**

 يونعم يولوم # هنیولآ, لیفک و یماض مود # هوبنآ

 رای لص و هشوآ
1 1 ۰ 

 میر ينعيب موبس * يازر اک تسکش زا دسرت هچو) #*
 ه دم7 د کو

 ينعب يسراف فقاکو ياء اب (ف) ناکدنیاپ

 هش هه اوخن يناف هک لانم او شرعو جز و دو تم

 زا ترایع هک تسهواب ينعب ( ف) رپ و یاپ

 يپه یدوتس * دیو یسود رفدتناب تر هقو تقاط
 *رپ و ياپ ار تنج ييه هرز دن * رز اذ شدز اس
 #* هنی وکزین ابو رب ارنآ و

 هک یجنرب ي اب ينعيب .( بر نجترو چرب

 رب يع وث يس راف " ایپ ( ب۱

 دنشوبایمد هکاثز

 هشاب مانقرکر

 ریما هشاب هبترمو,دقو فرعم ( ف) هیاپ
 هب امب *فاذا ناطلسن !, هرسف ارس * هدوینمظنورسخ

 » دم مش عرف و نویز يفحيب و * فاسیه شرع ریرساپ
 هش اب ناراپ یشخبر ورقوذنی ول ار بوچنالملور ابزب و

 هنیولربن ار باياپد یمآ انی هینز ينکييزين و

 هبتمم؛ننکتدایر (تف) ه ارت اهیاپ
 رزب و دوت رم بحاص یفعی , (ف) را د هیاپ

 --ِ انپ

 و یاس ۲

 3 3 ۱۳ت یو اه

 ۱ ننه و تسود یتفلاب ( فر ربب
 خیج ییتیضبروبیو دنی وکزین نابیرپ ارثا

 نزن 0: ) و دن اماتدنک لب

 ِ « نام اب ءینام تسمه راف

 ندرک مزج تهثا و" نهی مب عتقل اي (ع) تب

 هماجزا يعون و هنیوگ هتبل ا دیآ م دوری مالو فلا نوچو .

 يتعيب منو یتفابو یتخورف ناسلیطو هتسننان هماجو
 دنلانن هم اجتیلات یک هالوجر اه انسنر افراد ناسلجط
 ینعب فورعم مضل اب تبو حیج توناب هوش تخسات

 خنالطصا مو كنسزا دو برچ ز | ها وح هنف اکن تر وص

 هک تسافلطم يتسه منم نا ت زابع تب ناکلاس

 هلن اپ فح تثبشعلا تبحیم تی سپ تسافح نآ

 زا هنیوگ تسرپ فحا, تسرپ تبو تسین لط اپ

 لپ میضقو تب ت موصی تسا فح نآ ۹ تیجفی
 هلیج « مورض دم "1 تس مد یا نوچءابآ۲ ۷ یبعت ال

 تسررپ تب ام *مهب وقت ال و مین اف هننن اب فح فح هب اع

 منص ن"آ دوب رازهرذ یانز # تسیرفاک رات امک مرشو

۳ 

 عتخلاب اتبو راذلب ينعيب رسکلاب (ف) انب

 ۱ تسا ماعط زا يعود هی هتذلا و

 منريهکماعطزا یعون هی هشنو عتغب ( ع) باغب

 یزوب بانی تسی م هنکسر ۵و ین اس اجکی غود و

 تسی م اعطاطب تس جا مص ردو هنیوگزین طب رن7 باع

 هنناب ب۲ وهن رب زا

 یاسلیطو هن اخ تسنرو نوت و « هیرب (تف) تاثب



 ياپ ۳۸
 دام زین و دنرپش داپکی نایساذ هک ناطرس جرب رد

 هنیوگ
 هک یجنرب يابينعب (ف) نجدر یاب
 هل مرقرم

 ناب فرب هک سیوچ لیب (ف) "بوریاپ
 گناه درب ناب نضعب هکنانچ تسینبور اب تلطم فتیور

 دکيناپسب ریسر اف ياز وين اقصت يابرسکب (نف) كس اپ
 عجیب ارنآ و دنیاين همیعت هدرپ ارسو هپبخ یمادرب

 هتنکراوتسا ناقع نادب هک يزيچو دننک ر اوننسا هتمب

 ير ورض ينعم موسکم ينانعت ياباب(ضن) تسیاب

 هشتاپ

 هنییک دک تسب ز اس مان ( ف) روس ی اپ

 هشاب اه زاس ییرت

 دش موق رم هک تسیاب ينعيب (ف) هسیاب

 یفعیبروسکم ينانعن ياباب (ف) هتسیاپ

 ف رب ه دنیاپ

 ۶# یشس توق .ینعی ( ف) یعتس ياپ

 * تسد تسازاردهکار یخس ياپ

 ۶ تسکنت رس وا

 ۵وب يد رم مان (ب) کسیاب

 اج زادهک ياپن ( ف) نیکنسياپ
 دینجش

 تاروصب يحا رص ينعپب (فق) لیرس ي اپ

 هل ابی ينعيب دنا هتک يضعي و م ان لیپس يصخت ياپ

 س ۳7 ۱ سس لری

 دم [ زمن

 1 4 م :
 فاکسکب. (بف) لنره لابش ی اپ
 دزاو ییف لایت هاب ينعيب يسراخ

 تشیهبقعيسر اف ياباب (بف) بیش ياپ
 راهجیمر يارب هبعک هاب را وشد

 هدن ریل شیپو « دنب اتش ینعیب" (ع) "صیااپ

 هدنک هناخ غم ينعي (ع) یصضیاب

 فق رت يتعي (ف) نادیشکو رف ياپ

 : ياپ
 رویت

 راوتسا ینعیب ( فر) یه راشن ياپ
 شرک

 هی ب دیار ام تو ۲ (۸) کداب

 نآ عیچ کیاوب ناوج و بوخ هدام رتش

 مر سرا یاب 7 عتفرا راک یاب
 ادلمیصعت مایاوچ دکدنیوگ ار هصخفت لو ار اد

 * هب ير

 و دناسرب رادلیصعتب هتفرگ نامعر زا ار رز دیآ

 میکح دی ول ار سانک

 راک ياپ وش ما رهب تفُ و هب

 ۶ رانک رب دشک یبک رس هک ر وایب

 .هاگاپارن هکهلیوط ينعيب ( ف) ماگیاپ
 ات افشا دور اه او هیتتشمو ودر دیو

 ت هی ام رف یسودرذ

 ارث" و هس رب ب۲ یب هداپ هک يهاچ و ن"آ لاثماو

 ربلیه ایردب * دیو یسو هرخ هننا وه زین باياب
 ینعم * ه اکی اب دب هک ياجب همایپ * هانش ياپ

 هش اب هبت مور دق راب ياج نآآ نیم مت

 تسدارواراگددميتعي (ف) رازک ي اپ
 ۱ ۱ هنیوگ ربن هرم

 ندمآزایوفررعم ( بق) نداشکي اپ
 « دم" ین قاط يفعيب و

 ودرهواوو لوا" اب (ف ) بوک ياپ

 هه رپ زا فا یب صق ر ينعيب س راب

 اب * شیوخ لد مد ي راد هچنار"۲ نورب * شیپ
 و باجح ام وا رلید.* دنسروحخ تن وک يسک يبوک

3 

 يضیق ابی #*

 یاپسا ياج و لاعن فصو هبتيم تر هکیاپ

 هکن]يسراق میجاب ( بف) ناجام یاب
 دک لاعتن فص مد ۱ماه انک یه ان هطسا وب ناشیورد

 شوت دنناتس ی الف بن تسناشب ا تسایس لجتم
 ه دم۲ زین يزات میجب و دننا یکوا تسدب مه ا وا

 وا ي راي و ياد دم ينعپب ( فبف هرپیاپ



 یاب ۱ ۳۳

 دننکاپ ره هچنا ينعي ( ف) یجتررب ي اب
 نآ نج ول اخلخ زا

 مه وش هک ینز و فورعم (ف ) تسب ياپ
 هراذٌکب هدا دن فالط و!

 راتفرگينعي, (فق) هتسسب : ي اي
 او نذنامياچ رب ینعب ( بف ) .تنسب ی اپ
 ند اغث ا اپ

 هتسب ای هکنا و ماد يتعي (ب ) دنب یای

 . دشای و اقف رو

 يرازابينعيب ( ف) ی دز هنب شو ب ياپ
 دنی و یپب ي نه نایزب هآ

 ندرکدکر ق هلو هم ۲ لبقو تخب دو تف اننی رس تروق

 دیچیپ ياپ ر هصم ( بف) ندیجنبب یاب

 تسا هیرح ٩ وا در ا۵ ينعمود (ف ) لیپ ياب

 هدف اب ح دق زبا يعون مو هن راد نابلنز بلغا و را

 ننناوخ زین اپ لیپ ار نآ

 ملقم ياج,ينعي ( ف ) ناداشک هباتياپ
 ندمآ زابفس زاو ندوب

 تاروصب دن مچ وه ارص ( تخ ) - اضشوت قاب

 ۱ دن راوخ برش نآر دون راس ناقب یاب

 بوچزا ناريز اب هچنا (هف) ۰ نیبوچ ياب
 هی این هنلیات هتنک تسار

 (فر) هنساخ ياپ

 هتناب «دش هنقوکر ه دمل ام اپ ريز

 هار و ندرکرفس يتعي (۶) نادرکي کاخ ياپ
 يان مش نادیدوچ هدانسرف * دیوگ یماظن یئفر

 #* یکاحخ هد رد ام دوخ یاپ تعجب *

 هلاب يتعيب (  بی ) هجخیاب

 هک هتساحخ ياب ينعيبا ( ف) تسعخ یاب

 را 1
 ردهک هنیود ار يزيچ

 ۳۷ ۹ ها

 شویم
 لدیمينعي (ف) تتسبدمآ رطخ ياپ
 اب :وکن زمجر ینعین 0 فر)ا  تتبس روکبا ای
 هش اب هنقوک و د هیلام

 و ياي ی (ف) هشوخ
 پک دکل لانل ییمز فورعم واو نوکس و اخ مض

 هوش لشحخ شلام ترک زا هدرت
 . دتسبو هنايب ینعیيسراق ياياب ( ف ) یاب

 دشبیه نتعپ سراف ياياب ( فر راهب اپ
 هرپ مکحم و تی اث و يفاپ و

 ارن7 و ما د هم ینعی ( ف) ورا دیاپ

 يه ز *
 هز وم وت توادع يه * لابقا ماد يابوت تدوم

 شوعب اب

 * يروپ اشين یبدلا يض م دنمان زین دمم ياپ

 هک ماد يابزا تنایعونا ..( ف ) ماد ي اب

 يومزا دشاب دنچ هقلح نآ و دربار نار وناج " اب

 نرب يابروناجوچ هک هدرک ناب یلکشل و هتفات

 يايار سو ددرکم اقفر ون اج دون « دیشک هقلح دپن
 یضعب بعض تس هداپن یم اد ياپ لجا هنیوئزین هقلح

 يارب فدتب م۱دربدایص یثرم ماداپو ماد يايحن  هتفک

 .ینغوت و دنبوگماولميز تب ارن وری د یه درک دیبص
 ياهخبس هک دوب نانچن7 و هقیوُ هلابح ي رب رعب هک مادزا

 نارس ,کیرپ و بجو هتکدزا نشا رغپ بوچ زا تکی اب
 ورق ییمزپ دهی ار ترکی هرسو دعنک بصن ی ماد

 اپخاش زا هک يريچ هانب هب هامصرید بناجزا و هنرب
 مر نا,وناجات دور شعب دهم" رد هنشاب هزنخ اسزمسم

 دنپ ماد ارد "اشیا ياپو هنی ایب مد بناجب هدر

 اور بآ دیص تسا ناز زا فیالخ له * يرازن هوقنن

 ۱ ب !ماداب دنپ يم ب"[ ریزرب د ای هک #

 کی. زن هک. اسم (بف). سما ياب

 دوب یبم لب

 بانک 7نونامتدم سرافي اب اب ( فر ریاپ



 | ,ياپ ۳۰۹
 هنی وار

 هلئم (ف ) تکهاب

 اهش ياضعو « هند رکر اکیب يتعيب ( ع)
 ين

 , ارن] و دناب لو جم يصختت ينعيب (اغ) ناپقاب

 تب وزن ی الف

 تیعم تپاغ ( ف) ندشرکشو ریش مه اب

 شزیمآ[ و

 در همی و يرنه يب یتعب ( ف ) و هرشذ یهاب

 _ٍپ یک ینعمو يا دددرم و يل دلتس و
 راون يم رنو هدنکن رث او ر د

 درسا ی (ف) .گنه ای

 حببت یشفک و یجن رب ياپ ينعيب ( بن ) هننهاپ

۱ 

 * کنل ار يايه راد کنن شفک هک * تنت

 دیشک کلسر ه يتعب (ف ) دیشک نه اب

 بوچ ف ,,همواوو مویضم ياهاب (ب) وه اپ

 کره * دی یزوس دن ی تسدب انار يتسد
 "دن د احز ادروعنوه اب محخز# دنکف وتيالور اب شل د تشپز ]

 رتشوارب »درک تس هبوه اب * دیو يحرفو *دنلب عرچ
 دم" و یاب ينعیب زین و * زارف م هش

 .دش موق رم هک نوبس اب ینعیب (ف) نوهاب

 ات هاب هجوم منوتو رقم ۱ ف) ياپ

 تقاطوید ان اوثو

 ير ,ض يتعيب روسکم یناتصت ياباي ( ف) ایاب

 ففصم دیو يفاماس یتسبایو تسب اب سابق تاون

 يفز وس میکخ ر زاسنب اه ز ا تنسا لعاذ مسا هک هن ۳۳ تری ای اب

 یلیاب * ماعو صاخ ياهلد ندوب هز اترپب ز رس هیامرق

 * تاجنرب ربا زا من يسب يمق
 از یب7 وا هراد ينعمراپچ ( ف) بایاپ
 یک دنیاپ ینعیبم و ۵ دوبنب اقرغار مدرم هک دن وک
 دنیا ر يه اج مراهچ دوب تق اطو بات موس های

 , ۰ بنلراکاپ
 هی هتقر يناس "ابات هتشاپ هنتسب رب نارب هب اپ ههبز

۱ ۱ 

 ۱ عفه تپجب باش بلطر د یناتسه وک يرازت مهکح
 ۰ نکیم تسا يم تاهح یه * ه در.وآ مظنب ااستسا

 پد مافی د يا * می امسنا چچپب سیم وز * تسیب
 * می اباپب 7 يديرحاو * ي هوبرز

 متشوپ ایرددجنا (ف) زا فا یاپ
 شات هلثم ( فر رارنف | ياپ

 او اين ینعب بفا), .رمرزب اخ !ياپ

 هنراشفبدد اهن نآ يالايرب اب اه

 هه رم« هنک ته ابز ينعيب ( ض ) هارذا یاب

 ۰ "یوچ يزيچ رخ و او لفابس7۲ ( ف ) نایاپ

 يزيج لیاوا و او نلعا ناراس

 " یناگ رک يرخف ص اقر يتعب ( ف ) ز ابي اپ

 " عاهساب یهو * يزات پساو طاضناب یهورک * هیوُک
 * يزاب ياپو
 امن" برع هک اهالوج ننعیب (بض, ) فابياپ

 هینارودتن کی اح

 يبو تفاطبب ينعي(ف ) ندنکتارب ياپ
 یبا لصا و ند اپ نتق 7 رد لعت هتنام ندش مار"

 هک ب یاپرب » هناوخ ی اب اصق هک ينوسف او تسن"7 لقم

 يا هتفسوُک هنز | دتهی هکاجرهر ازب یاب تو هنم د

 هنشکب هدر و اجنازا ناب اضقاحن ور اجن7 نازب و

 7 للف * یلوکین غپش يا تیوکرداره * دی وک يم اظف

 ی ماهداش رگ نوچزگدک * ول سا همکف ازب يا
  مضسن رد * رد یبرب کس نوچمذ دوخ ياهب * رس يرپ

 یسک بح يارب ند رکزکش يتعيب ی هنکفا رب ياپ يرورس

 ع هناوخ ,یشرر يلعم یی دیار يه اظنرعشو هدر و7

 تعباتم یتغی .( بف ) ن هان يبرب ياپ

 ۱ ندرک

 « رطاخیب (/بف) نادمآ کنسرب ی اپ

 نه[ شیپ



 ناب
 هننز ير اوس تق وب ناهامت هاپ

 مرش رد و فورعم  (ف) ناداز گناب
 یسک ندنار و يزيچ زا یقشا د زابتسا نزخم

 ندریش ينعي (ف ) یتفرکتشکتاب

 یتسومزا تسیاهدربمان ( ف) اقنعکناب
 ییعم نیدز اوآینعی (تف) نوراهكتاب
 تعی رش ملعو

 دناخنوت اک لوا دراد یتعمود (فق) وتاب

 دش اب نآ لاقماو بارشو بال يح ارص مود هتیوگار

 ياونیب زا دعب هک تسی هرم. ( ف) اون اب
 هشوت اب ينعي يبيكرت یفعمو دشاب ءدش یگنوق تخس
 دورس تخا ون ابو باپس" و لام ابو

 فورعم واوو مویضم نوناب ( ب ) جوتاب

 هش موق رم هک تسا مهنيزاب يفعيب ییجع مهج و

 تسا عتسوا يرتعخد ماف .,( نفر تسیدتیت نت

 ب انث"۲ يتعي ( ف) نوناپ

 هد وشک ات دنهن رد سپ هک ییوچ ( ف ) هناپ

 هنفالتشو هرابارن7 هک یبوچ فاّلشر دناراجن و هوشن

 ازءدهزومو یار شفک و دف اکشب دوز اتدریورفدش اب
 ارنآ درگ خارفات دننز هزوم و شفک و بل اق هلصاف مد

 ينعيب دنا هتفُك يضعب و دنیوگز ین هناهفو هناهپ و دناق

 نچ فرطکی رب هک تسیکبوچ يرد يتغلب دن ایر اظتنا

 نآ هچن انچ یننک نا رد دیراپ يخيمو دن اپ خایوس
 دراد ح اروس هک فرط یآ و هنک تکرح ين اسب پوچ

 هناخ رد هک دنه ازش ناو واندقتک 0 ۰

 هنناوخ د ,يلچ اون ۲و هنگفا مد تشپ هب ان" دوش هتسب
 هننکنافو یابد میلپچ توق هک ورم از۲

 دمو هنننبرخ7و «هقنک ماغ7 . (ع )۱ ین اب
 يزيچ لوا و يارحع
 يدنف نابریو هشناب ب7 ينعيب (ف) یتاپ

 تغل يبا هک دشن مواعم به دنیوگ يناپ ار ب۲

 ه دم" زن يس ماف ناب نرد یکیل یس ر اپ ای تسی هنه

 ۳:۵ باب
 * ء ییم هم دض هدعم نارد هن #* تسار يناتس میکح

 # يناپ "هرطن « دید نار ۵ هث

 (فورعم يايو روسلم نوناب (ف)" ییناپ

 ورت ظبلغ رکشزا نکیل رکش هدننام تساولح زا يعون

 . هنیوژزین لازغلا بعکو نکآ برعم دتیافرت تعخس

 هیانق7 ينعي ( فر) فرشم یون اب

 اضیلز ينعي ( کا رصم یوناب
 ندیزابو نودرگر سکل اب (ف) راب

 هوب ندرک کابو یتسش يتعيب ( فا) واپ
 هنیو ام ياپ ي هته ناب زب
 « دننک کاله هلی" ينعيب ( ف ) هلبا ماب

 هنراد مضت ببسبهک لر زبر ابخ (ف) شاواب
 دشن موقرم هک کچاب ينعيب ( ف) نچراپ
 فنخم نیاو فو رعمواو عتخب ( بفق ) زواب

 رواب یتس یی دنیوُگتسا یبقی يتعيب و اوو تسار وا اب

 درک فضرط ربد هرت و یمقی نورقم ينعيد رک
 .ارنآو هشناب لاخاخ ينعيب ( ف) ینجدر واپ

 هنناوخ زین یضیزی ای
 هم اجاجنا هک تسیعض وم مان (ف) لواب
 هتف ابب پوخ تیاغب ییهشی يبآ

 تراک ياپ رب هکدشاب ي هتب (هف ) دن واپ

 هنپن

 / هلقم ( ف) بدن ياپ

 بقو رعم يايو روسکم واواب ( فر نیواب

 قو رد دتش اي هتشز يق کار هینچهک دشاب يکچوکدبس

 هنپ نآ

 يرت نشروتوهش ينعيب ( ف) یاب
 ماعطزا يعون ( فر اهاب

 هنوا فرظينعيب ( ف ) راهاب

 دوب يرسرد تسیکر و بلاغو شور ( ع) رهاب
 تسایب انک مانو

 هجنکش هدر فاکب موتفم ياهاب (ف) . کهاپ



 3 اب "۲

 زصن زینو نایسو شرع ( فر هنلب ماپ

 نامایه

 ۴۳۵ تر لز هاب
 هادمای هک هراقن ( ف) شوکه ز ماب

 نابش هدز هک یسح ذز ماب * دیوگ یناقاحخ هنزاوف

 * ناهج دم" ون فشع هرم اب *

 نایسآ یفعب ( فر هنامز ماپ

 هلبپم نیس حوتغم میماب ( ف) سساپ
 ه دم" كنتب ير اب های مهق ندوب زا هک هنیوک ار يسک

 نود کو گاو تک س ینازآ عناوم يانبدشاپ
 تسا كنلرمخ نوچیه * هقغک هدروچ میم مضب يرخق

 سم اب : دش هناپب ز اب رپ و ءدانف * دوب لحوب تدوسح

 عتف عم ییسواعش هبئاق هک تسن 7 تسرد یکیل *

 دنا ءدرب نایک هکنانچ مض هن تسا لبق ام

 یقرد هک دوب یب طممان (ف۱ هاشماب

 غابب يغاب لبلب * درگ ي جونم هبر اب لثم بر اتخ

 دایت ماب يارق کین یبرابزا قبوخ # هزب ياون شو ه

 ره لیقو شرع ما هیانک ( ف ) خارف ماب

 نا
 یلذ ينعب (فقز فاوروهاشک ماب

 مراپچ کاخ یفعی (ف) عمسم ماب

 نائدنامسب ( ف) سای

 ناریو با رخ يتعي ( ق) نتسشن ماب
 تسا وحرب انس" و تسشنب ماب * دیوک ين اقاخ ره

 مهن کلف ينعب (بف ) من ماب

 يس رگو نرعو کلثینعی (بف) عیسو ماب
 هنیول ار هوبناوگرزب شير ( ف) هماب
 ۱ دنئاوحخ زین دیلی امن "۲و

 :میکح تسا خب ریش بقل (ف) یمااب
 دیش نوصمجب يم اب يرهشناوچ * دیامرف يسودرف
 * دیدن سک انچ کره هک يهاپم *

 ناروتنا تسا يرهش مان (فر) ن ایماب

 ثهسن يطح تنث و يسيون اعلخب | من ۲ له ۲ هک یوم
 هننک

 هتنای هناخماب لوادرا ه ينعمود ( ف) یاب

 * عرچ ناب ما يم دکی یک ورف مس * هیام رف ي ولوم

 وءهن راد مود * ج مچ ناس رب اهح رچ یم میرات
 فالطا بیک مت نودب یقعینیا و دنیوُگ ار ظفاجم

 لیعبسا لایک ناب لیق و نابر د هچن انچ هب اي ین
 #* هابت رورغ زا تیاغ یاهب غامدا مم * تسا ر

 مان يبرع نابزب و * يفايردب ما هتسی ان وت يارس هک
 هجپس تخر ه تسا یه | رب او هی ومر د تسا يتحخر د

 لبقو و رس دننام تسا يتخ ر د تسا دیوم رد زین و

 تسا ینخر د تسا تاغالا لح ردو تسا ي وبنت وخ

 لک هک تسا يتخرد هدروآ رکید ی اجر د و هت شوخ

 هتناوخ کشم هیپ |رن "۲ مجع هاب وبشوخ وا کنرب و

 دنناکچب نغور يورا هکوینتوخ تخرد یمجنت رد و

 يرونآ تسا رطع يعون نآ و هیوق نابلا یهد ارنآ و

 کاحخزک * تخادتپ هف ان رم هزبس سسب وه * نیر

 * ار ناب ربنع هدش بآ ی یچ

 يتيالو ای يعيج ناب ه اگنوهانپ يتعو (هف) ان ی

 قرصت مد ثیالو آ ای هنش اب وا عب اق عیج ین هک

  هنضت شببوچ * هتفک يبدزي مار تشت مز دشنابوا

 * اناپ هاشتهش تفکر اسنب دی * هن اد هوبنا دش

 ید ممانو کنلوک يات حتفب (  ف ) رتناب

 ناب لبج ينعبب موتغم نوناب (ف) كتاب
 هش موقرم هک

 رهخ ار هنامز .(ف) هز فلب ارب کتاب
 دز اس وصم و هنک



 لای

 يرتب و لیکس فجر و را

 نکیل هدناوخام مدارب مود دیو دسم يهنپب و کین وک

 تسارت ,وهشمیس ماق يابب وا ینعپب

 هرباوهرد میاد هک هایسغرم (ف ) هناول اپ
 ودیاول اپ هفصت مد و تساحرب دن اوتن دتیشن نوچو

 ي تف سیش نکیل هد و7 يطخ "اي نون ياجي هیاولف

 نونب ازریم هلاسي و هدروآ هنایهو هنامز ات هیثاتب

 رب و یهش کرززپ ینعیب (ف) نه ول اب

 نذر, دوینو ندمآ

 ندرک فاص يسرراذ يابه ( فر نهولاپ

 دص الخ و :درک فاص ینعپب ( فر :۵ ولاپ

 لو يفعم یکیل هدم"۲ زیت هدو هنارزو «هیزگرپو

 تسا لپعتسم رثکا

 رابربا نآ ماب يتعي (فن) يعبرم !ور.دولاپ

 فورعم وآو و مویضم مالاب () سولاپ

 شوشخم م وفاک ینعیه

 :دینت یاتیتعیب فرقوم مالاب (ف) هسولاپ
 هتیوزین هنات اب وادوپ

 هایم ییس ره ک ينعم نابه ( 2 ) شول اب
 يسرمافود رشواواب لبقو تشذُل

 ورد دشای ارسریدت یخاروس (ع) هعولاه
 هتزیربم هناحت ب۲ و نآماب ب۳

 تشذن هک نوالابيتعيب (ف) هتولاپ

 و دفناب هک وا عنبب هک تسبهاب مان (ف) هلاپ
 دوب ۵ روخدموخ یاب وم ورپ

 تجاح ینعیب ( ف) تیلااپ

 نابزب و درک فاصو هوزنا ينعيب ( ف ) دیلاپ
 .مک ملق یابز رد اما هدمآز من درک صعفت ينعيب مد رم

8 ۳*۳ ۴ 

 « ۵ش عقاو

 هشروکذمدک نهولاب یتعپب ( ف) ندیل اب

 ندش نوزق یسر اف ياياب ( ف ) ندیلاپ
 ندید و ندرک شرورپ و ندرت لرزب و ندش گرزب و
 درک صفت و یشسج

 ,یبرد و راز تشک و غاب ینعیب ( فر زیل اپ

 سو درف نیو آرن] هننامور ور وا ۳

 ناوغرا لک * کشم ياجرب ر وقاک هرتسْلب * هیوُک

 زا لک * یپه دل انپ لبلب زیلایب * کن زیا اب هدش

0 

 زا تسا و ۳ ( فر ۳ ابریلاپ

 ناوزیلاپ یفعمو درب عهقاو دس ورم

 زی ( بفر) اب
 ندش هنینچاح تخسزین

 منه یندنبنسریز هچنا و ( ف) نیلاب
 ی دیطلغ

 راعتنم هخو راکتیب ( فر تسرپ نیل اب

 #* تسد يورهن و ياب تم دح وت وچ * دیو یماظن

 * تسرب ییلاب يوس یتک تلاوح

 يناتستيای فرقوم مااب (ف )  سویل اب
 هنیولآ م ماه دنق تبالو ف ررعمواوو مویقم

 تسا فو رعم وا د ماد يتعم هس (بف ) ماپ

 ارن۲ و هشاب هاگن عبص مود هنن| وخزمن نابامن؟و

 ینامرک هجا[ وح دنم انار مبر ات مویس دتیوگز ین د ادم اپ

 مابوریز يم" اوف * سر( راو 99 یزرس * ننه

 دی ابن ری

 ۳ ( فا) .ناچاماپ
 هلاعن فص ردا م نا, اکخ هان يهانٌک هطساوب نابود

 هننا د اتسیاپ يايكيرب تسا اشی| تسایس لعم مک

 دیزاین یز اتمیجمو دننار مگ تیپ مهارواشولو

 و نایسآ و میظع شرع يفعي ( ف ) عیدب ماب

 نودهبرف بزو نام ایهصق



 ل اب ۳۰۷۲

 نا هتفگز ی يوج بیغو ول هب و سخن  ينغيب مرد

 * تسا ر يرضف سپش نوتس ينعيب (تبف) رالاب

 وا دمبجع*فیقعو تسا دجرب عزاعابو هناح بم ز
 ر الابشدمزا تسه هل

 هلگیب .: (.بف) . زر الاپ

 لکبپاب هش هدولآ يتعبب (ف) شال اپ
 بنجبپ حوتتم يیجع هفااج,(تف) رنال اب
 هشاپ یوتس

 هش موقرم هک تسرالاب ينعيب ( ف ) لالاب

 دن اخ ریلفد لوا هراد ينعمود ( ف ) ن دل اب

 دنرهگب ار ناروناج نا هب هک یو ر هلن مود هش اب

 يپساور ذکپس| يسر اب يابي ( ف ) یت دی
 » هم"۲ بن پسا فلطم و ده وب يشک ر اب فی ال هک

 شوروفاصيسرافياباب ( ب) ندینالاب
 دقت صالخو ند رکاه تر و هکزا

 دت وتاب.دک ب7 رپ هزوک یفعیب ,(بف )نرو ال اپ

 هنیوئزين ین اث حنقو لوا يات مضب

 نایت اولح تس يتل7 یسز افياباپ ( ف). . نوالاپ
 بالج یغور هراد خاروس ر ایسب هکریث فک دتنام

 هتنک فاص نآ دب

 فاکویاباب ( ف) گنل ابو كنه الاپ
 دتشکار پسا هقسب ماکل هتوگ هک ی لا ود یسر اق

 ندش ههایز یس رابيابب ( ف) ندینالاپ

 هتزوک خمالاب هک نوالاپینعیب ( ف ) .شیالاب

 هتفکوک ذم ک مدرابينعيب ( اق) . مدل اپ
 شلاب و دتسم يتعيب ( ف ) شل اب

 و ین و زفا مالرشکو یس راف یاهب (فر) شلاپ

 شیازفا

 هدز هط وغتم یشب روسکم مالاب ( ب ) تشل اب

 د وب شلام

 دروخ تشلاب يس یاب میجب هحشل اپ

 يلاع دنسم ينعبب ( بی )۰ یلع شلاب

 ۱ لاب ۱
 شلاب ريفصت ( ف) اکشل اب
 ييمها ربارد موهسسکر کی مصب ( ف ) نشل اب
 انننآ] یقعیب موهسرسکو مکی حتغب تسا

 ينعي ( ف ) نهامنرس ریز مرن شل اب

 * دیو يز وپظ دم شش وخب ام يسک ید رک ل اصشوحخ
 # اه کجا تغادرس ي ريز * مرن شل ابد اپب تحاز

 ي دصب ناوجو «دنسر وولبن ينعب ( ع) غلاب
 5 ثنس ر يذرم

 بارش هن اییب ینعیب مویضم مالاب ( ف ) غل اپ

 بوجو لبف نآ دن دوو اکو ردک رک فوش زا هک هاب

 هنزاس

 وردو عورش یتعییزینو هچیره (ف) هناکلاپ
 هش اي سرون هلغ ی درک

 فاکوءدز نوتب موتنم مالاب (ف) كنلاب
 رنو دش اب مایخ ما سنج ٩ واذ ر | د یتعم و د یپجع

 کان تی اقب دوب جنرتزا يعون مود دنیوگزین لر دار

 مالوس راق و دره فاک واب ( ف ) كنلاپ

 لایا, نآ دنه هک م اٌلزا مدلاود هد ز نوقب ح ونقم

 هنیک و پ افط ناشکپک هام وولج ناک رت ودنی و

 دشاب نیمزچ ز ارفا اپ ينعيب كنهرف مدو هلثم كنه الاب

 فاکو اباب هاشو هنه كتهرف مدو هیات ياپ و

 ف وزعم ياب نون ياجب و مال رسکو يزات و دره

 .نون نوکسو مال عتفب يرورس هتسنمد و تسا م وقیم
 حمعص و دنا هنفکيس راف يابب يرثکاو یس ماف فاح و

 يفعمو هب ات ياپ ینعیب نون نوکس و مال مضب تسا كل
 بحاصو هتک ينام اس لنهرق,۵ هکنانچاپ کنل ن7 یبیکرت

 مشوت ينعم و تفلردا هاشو دنهو يربناهج كنهرق
 6 نت ه ام [ و

 هلواماد يتعمود فورعمواواب ( فر ولابپ

 هیا رب يم د7۲ يک اضح رب تخس ياه هن ! د

 خز و خراارن7۲ رد وشن هتبجی و نکن د رد و



 تکاب

 تسی هلغماف (ع) هلئاب

 تفذگلتابر دمچنا مال دیدشتب. (ع) . یللتاب
 هتناب اصلیعهرین و هدنامزای .( ع) تایقاب
 وذو هشيهناو سیتو مبی ینعیب ( بق) کاپ

 عین نتسی گن سبر او ندوین تافتلا النه رق یضعب

 تسا موق مه

 يزاينو هزبکابو ماهت یسراقماباب (ف) کای
 ردهک دوب یضش لوا ه راد یتعمود ( فق ) راکاپ

 ای اعو نا !مررن هی يرا دليصصت مایانوچ دش اب اه هد

 ار وا تنیوگام سانک مود هناس, ما هلیصتب هتفرگ

 شرع نالماح يتعيب ( ف )  لوا طخ ناکاپ
 بقم ناکیالمو

 مد داد هچره هکناو فررعم ( فر زابک اب

 يقارع خب تبی تسا ينينيافقا وم دز ابی هن اخر ایق

 دعموصب نوچ * مدیدز ابلاپ دیه منفر هناخر ایقپ *

 * ياغد منفای هیه مدبسر

 ید ری ماین ينعي ( ف) ندرب کاپ

 تاکرسکی (ع)) ه رکاب

 عرش اب يتعيب فوقوم ییجع فاکاب و دا دم اب یتعیب

 لبقو » دیس ران نز

 هدن موق مم الاپ هک تسا

 ينعيب مراهچ و مویسیتفب ( ف) نایزرک اب

 مولعم يفيق د تبیر اما دنیوأ م ناهس" ,ارعشو شرع
 اذپل تسین لحا هو ر داب تسا نامز رک ظقل هک دوشیم

 ربتاب لحز هیول يقيقد دندروآ زین فاک بابرد

 نامزرکابآ مهزو

 نایشآ ينعي "( فر تاورود اشکاپ

 مر بآ ينعيب يسر اپ فاکب ( ف) لک اپ

 مرگ مت لثم
 هیناتعت يايبيز ابو توقاب يتعيب (ف) دنکاب
 تسا اطخ نو

 ۳ لاپ
 دنلب هدلت ماثورهش مان یسراف واوب (  سن ) ٌوکاب
 ین اپجنابوعت يور سن نآ هم * دیو د اما دوک يالاب

 ۶# وا کاپ در | هنو ین اپج نوخ دیوخیم * وئایوآ

 تسیعفوم مان (ف) هنیوکاب
 تیسر دلوادک ا ویه فاک مضب ( ف ) هزوک اب

 هوابون لوق و کس مزت ذ وز هک تساتاخللا لجر دو

 ندرکصت, یتعب (سق) .نتنوکاپ
 :هنیرگيتعب (ع) یکاب
 ول احرر اکو تو دو خارفشبعر تیظعینعیب(ع) لاب

 يارب ریهشو مدرم يازب وزاب نسرافر هو کرزب يهام

۳ 

 تسبرم سراوتسا نایسبرينعب (ف ) لاپ
 داتنگ بسا مد ر د هک ينس م یتعب مد لاپ

 فورعم نو هشنابفقرف يتعيب (ف) دلاب
 هتن اوخ لوط يز اقب !منو يز اردو هق یعنیبو تسا

 هوب هتخیر7 هچرفو هتناوخ سرف يزانب هک پسا و

 دفصنل ا یخ ا نک

 نرزثاو «دننک فاسیسراپيابب (ف) الاپ

 تساد دم" هتخیوتآ زبنو ه دننک

 تضس يزيچ یسراپیابودره (ف) دلاپالاپ

 تر رارق ون رهشیش تبیهورغب * دی ول یفبق د« دن ز رل
 یاب لابالاپ هچ * لاپالاپدوب بوش ربدک هنامز *

 هخسن رذو ه دیس رظن رب ریتعم يالنفرفر د ينعم

 رذو دن ام رابسب هک تخس يزيچ هل ایالاپ تسا يرورس
 یقهق د یعش رد ام[ هدرو"[ تخسه د ول اپ ینعیب هفعت

 هک مچنازا هدایز ينعب ( ف )  یناوخالاب
 ۱ ندویناوآر دوخ تسه

 فلطم هتخک يضعب ینیج بسا ينعيب ((ف ) هالاب

 بسا ینوزفايسر اف" ایاب ( فر هالاپ

 ه رب يرب دی لوا در اد ينعمود ۱ ت) و ۵ دلاپ



 غاب ۳۰

 بلاقو تشهب ينعي ( ف) رد ثشرب غاب

 ۱ ناتو
 يزات مجج شرجخ ۲ و یبث حاقب (ف) جخاب

 میجو نتمقب يرملن اهجرد و هنتکپمین و د دبسر مينزوآنا

 تسپ ات مهجو یبغ حنغب ير ورم /هکسن رد و يس ماق

 ملعا هللاو

 اف هک شاپ ياب لیب مویضم یمغاب (بف )..رغاب

 هتنا وخ لبفالا "اد يزاتپ

 هتهوری. مبساو) عین غاب
 ایند ينعي ( فا) نیکنر غاب
 فرق ار حتقو فرقوم یغاب (  ف ) هر غاب
 هج دنمد رد ببسب مدرمه ان تب و ياضعر د هک دنیوت اب

 نشاب د دم" رپ يلجند یسک ياپرنآ اله د و | دمب رلید

 سای هسریپ اههرگ نار هل وعیپرد ناد رد هطساوپ

 اهر ندر رد تپج

 ار يآ هسرپهب نیا لثم هک یهرگره ودوننا دیپ
 مداوم را ج4
 ء اره رد تسب غاب مان ( بفر) ناغز غاب

 رس نادزک «اگنا سپ * تسار يغت اه هللا دبع هنالوم

 ناهب هشاب هداهن یلایپ

 * ویادتن

 تساياونوه مان .( ف) ناشو ایس غاب
 یتیم وبه زا

 عرب درج 7
 اصآرحخ یاغز غاب يد وس # و رس ۳ 1۹

 فرد و ,یحمصک .صاخ اب ( بف ۱ دییس غاب

 هنس ] دهم تو اب لیبق زا یباودرب دمجسنآ ماوبد

 تسا هدبیس يا ترثکبیسب ایو یشور غاب يتعيب هک
 نانسودنه تاغاب ققاوم يقعيني اهل اغو دیویلا يتاذل
 عدربرد دیو تعار ابسب خرساک تب الو هالاو هتغگ
 ربورش داغ 2 ز غایدکن انچ هنیوگدیبس عاب ار وا هک تسیغاب

 ال اب هک مر او ایسغاب ینعیب ( فر ب مس غ اب

 تشذگ

 تشپبيتعب ( فر س هت غاب

 نونب موم یبغای (ف) یدنغابو هنغاپ
 يرتعم یولوم دنیولا ز هد مک یجالح "هینبدلولکت ه دون
 .نوچ * ار هقطان یکمرادربوت وصنموجیه * دی امرف
 دنفک يرجاج یدب * ینز هدنغای هینپ یب می هقچ نانز
 مانک, ده هدنخاپ * ار هیوش جنب يفز هرمب ماشتقوات *

 تبصخ هدید دره وچاداب * شرضح[ حرچدم
 * ضر رپ تبسین لد هنسکش له پات ز و * ) د دبمس

 هوم واوو مویضم یی اي ( فر شوغاب

 ندزنهطوغو ذ رب ورق پای رس يفعي دش ای هطوغ

 .ينزغر هتسیغاب ( ف) تحخر هرازهغاب

 تساد رقنم ل اصلا رود ویعم ناطلس هتخاس

 هتبقاع لاد عتنر فرقوم يفاب ( ف) مدناب
 اجب دیوصر دو )اد مضب لیقو ماجرف و ماجناوراک

 ه دم ین فا اقاق

 ريسرا فاکر فرقوم يافاي ( بنر رانت اب
 «دنلف ای

 هدرکهر هیتب یسراق یابی ( فا) دنناپ
 دنی و هلاک ش هنش

 ,یهاربيسراف ياهب تسب رجنتره  (ع) فاپ
 ملع رایسب درمو یانابشاب ناواکن (.ع) رق اب

 حق اییمشچهفولر داهکسا کر و « دنرد میتو ] امرابیسیو

 هللا ۶ اولص ,يبسح یبا يلع یب دیعم رقعج رب |بقلو

 و
 یتنخسيتخيم (ع) هنعقاب
 خم" ب نیو نانتنو ذکد وک ینعیب )ِع) لت اب

 ردو هدش لثیلابرض یناد انیهک تديم ماثو هبناپ

 هجوش"آ يزور هرم نکآ هک ننسح 1 ابیج ز ا.تسا ییبها رب |

 هحبسرپ ها , رد یضخش دربیم هن اکب ه هب رخ مرد هدر ابپ

 .یاجتی و هدوهث - زارق تا « د يديمخ ي دنچب هل

 تقف رب نئتس هزناوه"۲ دیشک یهدزا ایر مهدز ای

 هزیه یبو مال هی هتنی ههریب ( ع) تاپ
 :دنیرک زن افلا لوقا رنو بنورعم



 7 دوب لته7 ابش لد مدایو

7 

 و تقوق وم هطوقنم ییشاب "۰ (اف )۰ ییتش اب

 نایمزا هک دناب يم راب فو زعم يابو ین اقوف ياترسک
 دنک لث هکنا يمديا رب تخرذ

 تسیر وناج هیجعم ین متف (ع) فشاب

 هاب برعم يراکشا

 هر 6 کتشاب"

 2 " شدنر اد مضت يارب هک رولنا

 هتبولار هنشاپ فرقوم یاب ( ف) انشای

 مه ینچ * تس هدهد ارپ هک یکلمزرب هک #* تسه> مه سکع رب ناپج ياپلیع * یاد رت او رس
 ی ٍ ۱ < طن

 يت اتش اپ دهی مد رز تعدذ هب # یاب «د رشن اکم آ هادی ۶

 هم ان اپ همان یاب يتحپي" ( فکر) دن ان اب
 هتنشک موقرم هک تسا

 حوقغم "هط وققم نییتتاپ" و رف ] کتاب

 میلح نیو و روان دش رخ لر | ور اد يتعم ود

 ب وب لتشاپ « دن رد ید زن زن س دیدمرک يدسا

 زا هک دشاب يرايح مود

 مخت ياريبهک ام, زمچ رش نآ هننام.و هکو هذآو هنش و

 دنن اوحخ كنشاپ نر اد هاگف

 یس ما فاحودرهاب  (ف) یکتوکشاب

 برن ۳ یوسآ يب وام گن و نا يفعيب

 تسااذل و۲ مبسم ی

 زاب يتعيب يسر اف قاب ۳ هنوخش اب
 هتشُ وک >م هک هنوگ

 رب دنوکش اب تب یه تسار ين پس لاک
 + ناتفح يه ردنا عخزُب هزینب يک * .عیتس-

 واوو موپضم هطوقنم یشاب ( ف) وش اب

 هنیوگار هه ایللچ ] وپچعم

 يرانپ هکمآ دنآ رس ينغهب ( ف) عیب وش اب"

 .. نیتسخت ينعهب دلپپم ریسب لیقو :هتشک

 ۱۹۹ اب
 مای رفل# م و هم مت
 ای تیمی راکش غرم فورعم (ف) هشاب
 نآ برم فش

 نیاطورسن وباتف# يتعي .( تف ) اتکلف هش اب
 ندشهتکبر يس رافياباپ (ف) ن دیشب

 ندشهدرک ریو ندرلربو یقخب رو
 ندیشخب و یتبر يتعيب ( فا)  ین 3

3 
: ۵ 2 2 

 ۱ 2 ها «قا) یدیش ای
 و 5 دردسدا و یر 4 رپ یهکپب ۰۰ ۹

 یگاقنی) توق ينعيب "( ع) , رص اب
 ۴ ای ین گم زيب 1 ( ۵ ار

 « یزج مانوهن رب رمشرش ينحيب" :ع)
 فقح افوزیجان و تسر دان يتعيُب ( عر لط اب
 کل اس حالطصا ردو ناطق و
 هنیوگ

 و ناهنپ زیچ و يزيچ نورادنا (ع) یط اب
 یل اعت فح يايانزا

 را دخ ه ریش و لطاب ن

 و «دنتسرف و ه دن ریلتارب ينعيب ع) تعاب

 ه دن داتسیا تساو

 (ع) ام و لتهل تعاب
 بانق ۲ لبق و

 ه دن وشر اوخو رود یبع رسکب (ع]) هع اب

 وچ یتعی ( فر تسا وه تن انع اب

 ين آذر ین افع

 ناقخرد عاونانارد هک ي اجن7 ( اف

 و يراكرتو نیحایر و دن اب روت لگو زاد هوبمزا

 ۳ اعت ید يگب

۵ 
 : هوش نورد اب نوچ اوه رد

 و ی اتسوپ و اتساک خالد ريد وب زین تسا اف
 53 ۵ تشهب ینعب

 فو رمم هلادش عاب قلب 7( )مرا غاب
 متشه تشبوآتشزب يتعهب ( ف) عیدب غاب
 ینعیب يس ر اپ ياب مضب ( فر هر انسرپ غاب
 لگرب و هدنکش نو هوکشرپ



 ساب ۹۸

 نازا,ار بش زوم درعح هیوک

 یناماسو ۵دناودخ یس

 یااهکشزاهک ددیوک نما

 هنرا ده ساپ ناکننفح رأی دريزا بو هقش اب هتنفخ

 ل د ينت مویس ددیوگ ساپ ارن7 زاجبم فیرطب ۱دی و

 دنم انا نایساپمرياچ هقناوخ ار بیو هو نا
 يتخس ينعيب مضبو هزیهاب ( ع) ی ایییاب:

 هکل ينعيب 9 راسااپ

 کلن ناز وتقم و
 هدقب ( بن"

 ناهیر مان تفوقومیساپ (بفا) ۰ سوم اب
 رافلانذا :يزان و دهننارع شرگنز رمارن7هک تسا

 ۱ تشذگ هچناتچ دنیوگ
 تسیهایگ مان (ض) نوبساپ
 هوب دکل ینعپب ( تف) "راس اپ

 ناتساب

 نیو او هتیزی دو می ۵3و

 ۳ جت یاد ی 0

 لا 6 ۵ ز *اخر ۳ ۳ 1 اب

 ۳ ی نو

 دوشا هیب دعقم رد هک تسا ينلع مان" ( ع) رس اب
 نآ عیجربساوپ

 (ِع) نر رس اب

 یلیمز ار عثف و تفوق وم سساب" (بفر) مر اپ
 هم اب متسار۲ تعاوو تشک تب هک

 هلی. (ض) هرساپ

 ياقاو مون يار و یساپ (تر و رساپ

 تا و هنر ور یثبمز یقنخم

 فر ها میش دلم مس

 جو مد تعارز
 دش د ناغ مازیب هقحاسا هج تاج ا رخ ۱

 يزورددننکخ ار (ع) طس اف

 یتنرب زین و امر وارد تخرد )ِعر تر اب

 ی ؛ژفاوزارذ

 يلخیب يسراف"امب تسیرجتت رد. (,تا) ۰ تفشاپ
 عرب ود

 ناهدودز اییخ مویضم ساب ( ف) تساب
 كس اب وچ * دیوک جام ییدلا ءارس هشاپ هدیرد

 ناهط #ر |رف هیات ون زارارف # رایخ ز | مدام

 بد اسان ) هاو >دزوگ خرم

 اه ه یش زارد

 رب و تر دن ار

 يفعي هز اف موهسمقو مکی معاقپ + ( ف) تساپ

 شد هک"

 يناایج اب رثارن ۲ برو هنیوک هز اههخ ارث و با وه

 هک (ف) لاوجب لساب
 دشاپ دناکه ةاوخ دب أ ۶ | 2 ۰

 دیااهم (اف)  نتسش لاوجر هاگساپ
 باذع و یادش ضر اه نایوف هزره اب و ندشنآ

 ندبشت جنر و

 ریلددرم یتغیپ (ع) لساب

 (عر) .کیلس اب
 ينع+یسراخودزه فاکواب ( ف) لتس اپ
 تسیرجنت رد يزار د كنس اپ ه ثیسر ان رولت ! هش ونک

 تس.د هی و ریفعيب

 رولنآ دار وخ :پجعم ییبث و يسر اب ود ره فاح ام

 يمور زینشک جیب يفعيب ( تفر) سوساب
 تشخل الایهک ر اضاپ یخ ( ف] راپس اپ

 جنس هدعو تحارج يفعيب (ف ) یش اب

 رب نانز هک دش اب يرجعم (فا) هماشاب

 ين اک رگ يرجف دنیوگ عنقم یزاتب و دنزا دنا رس
 هلال ه دف * ریرد هماج رکب +, هام ه دیر د * دیک

 رس زا هماش اب نو

 هاش و ارف7 و دنشوکب نا دی ار هناخ فقس هک دش اب

 .دیناغ ينعب يانه اکاز ] دوش اب :مش زا

 1 # ات

 زا



 زاب
 هقناوخ کرزب يا هنه له ا رنا 13

 ارراغم تسيب انک مانیسراف ياباب (قا)ا دنزای

 يرصان مهکح تسا تدتد رز باقکهنز و تسا هنر ریسقت رک

 وخ یز * هنز اپهن ز « دناوخ يا * تیام رف و رسخ
 بفرح# هتل ير اونا میکح * دفچو یکات اهنز ناضفا

 * دز زاپ دنبح دن ابح رم * دنا دری انضقْا

 .هش هقش ون هک كنجاپ يقعب ( سق ) هلتز اپ

 نونو بقوقوم هطوقنم ياز اب ( بف) جین ز اپ
 مایارد هک هشاب یایسب ز ييجع میج و فورعم یاب و

 دن زی و ایپ ثخ رد و مای غا ناکدوت يه وخ و ,قنج

 راک زین و ِ تا ید

 ها بت ۱ ۱

 ۶ من زاب رب نانک هج ز اب ناو 3

 مادش اب تسد

 ندا ۵ ير ابيفعي ( ف ) ندادوزاب

 نآروت زا تسی وداج مانازمغب ( بف) رو وزاب
 رص الا رخا هداد تسکشا و نآ ريا رکشا هد رک و داچ هک

 دتمزاهن نعي ( ف) م داشکرو اب
 و دره يک هاتنک) وا درا د ینعم هس (ف) و اب

 يتسد ناتشُنا رسات یقسد یاتشْلن ا مس

 جالف يکمتبو مت اب یریانیو هننا وخ مه ابا ن]و گی د

 را نت هاثماو یقسد بوت مود دنیوگ

 ینچب هتف رک * ی راکرد مشخ دصی هتسشن خز * دتفک

 دوبهر د هجوک زا تر ابع هک دنناوجار هوک

 واپ لسا ر ه هاب دابرث ينعبب ( فر) رز اپ
 يتعيب واپ هچرهز « دنیوشو  هننک هل اپ ي ینعی د وب ره و

 روا و هنسلا ریغت مایار وریب« هم 7 یتسشو ندرکك اپ

۳ 

 تس رشز واخ ناب رهماهندن اوت یهز اب هدوین سقق

 هدتر ۵ ساپ يتعب«درو ۲ساب ینعرب «دو ابو دیر و ۴
 نع

 ن در هد

 ۷ ساب
 هتی وکار سو ادرادینعم ود ( ف ) رایزاب

 نایلس هجا وخ دنمانزیث رگ وزپ او واو هنک تعار زوک

 * بتعم رهشد وب کی ره هکوا عابض رد * هنفک یچواس

 نوچ غاب *

 اون غاز *
 علظن جا ينش يع ادءاش * زاابوپاب من اکو نابغاب
 اف یایاس # اب يدرهنازبمار ب7 * هدوین

 ۹ هبو بیس ور انا ور وطنا تفل * ماک هچ رد ينتسه هک

 يزايراب باوجد * هب غابيم" وس يوج یب زن مشکبم
 مود #* رک فشع يک وسپ اه ترم اش ییا #* ربریض ش وخ

 نیام رف ين زوس میکح ,اکش اکش میم ينعي دنی وار ادای

 هزوماهن ات *کیک م ندیمارخ شک نا ابراب دبگن ات *
 # ابن هی اب کیک نام رخ
 او وای 0

 يارذار ههور یمن نکشم تسار وها وز وک
 با رس وچ تست تشک و با مخ شغار

 4 دیور شرور ی يهراف "

 يادو روسکم هطوقتم يازاي ( فر د ريز اب

 ار بفتزا هراپ يفتشم ياهو حوتفم يارو لوپجم

 دتیوگ

 د یدیشون میخ يقکي ( ف) بش ي ز اب

 ۱ ا و اهتروص ,ندروآ ,ندرم» و نذرث هیزاب شت 7
 دنی و يز ات تفه

 هلن يتعی ( هدف ) ات

 ان یخس و حوش يفعب ( ف) شود  يز اپ

 ۱ ه راد یزابپ شوک هکن" یبیک رث يفعم راوفش

 هلاپ و يتخس و باذع نوکسو عتفب (ع) سای

 هتتجرد دهش تخسو يريلد و

 یتشادهاگن ذوا هراهينعم رایج (ف) ساپ
 هدوشکن ز ام يکي می هک # هه وپن ملظن ين اکشرذ ي رعق

 هیرا د هکبطرشپ * ار هدوتسی سنج يکي مرایس* * ز

  ابسابو * سابقار يونعمر د ي ابن * ساپر ابغاز

ابش مود هنبرت ار ناب ه اضن ینعی
 نشه يزور 



۰ 

 ناب 4 ۱۹۹
 هفارظتعو (یابم دا یننعی ۳9 یک اخزازاب

 نیم ز ومآ نو ب

 فاکو (تفوقم ي ابو (م و )۴ ناز ازای

 د نلفآ زاب رک

 یتعیج جرملن اهج مو دتزوفس لاقمار ههابلر هما"

, 
 ۷ هود

و هنز ود لوقرقعماج ي نایب
 ُ هنآ دنق ی

 يا او دلت ناز زانو راذالیام رک دوس یراق

 دنیا جنايم زناپ عجس ضصم ورد هک يادتو 1 فوت رم

 تا يا اب رمخضط :(تحفا) ای رز اش

 يافخ رب هگدج و ) 9

 هل ذچ ما

 0 ۰ تو و

 پ ییب یننآزاب

 هیون ید انا دی رک هعق نم 9: و دنز ودغم ات

1 
 نان تفت رب هکدعر نآ هد و

 کد مو[ یز ود حق رم و هماج رپ ۳1 هق مع هعقر فلاحم

 فی طب ,یکیل تا لاو ینکب جنعص تسا العحخ یباو»

 هعقر فللعم 1 هیت اپ تکر 3 تب 7 اتم و ز اجم

 اب .(ظ) :سرپز 3

 حرز

 ( ف) رابزاب»

4 

 دو ناوت فالطا هعقرعش

 زینو ر اهزاپ وقوم ياز او

 : هنم ان يربوک شدن هک هب ۲ ناتشک ینعی

 سنتی مو یمنم يسر اف مراهجر

 ۱ يم این فیقصن و يک يتسر

 موم سپز اب ینعی ( ب ) جرم سپراپ

 ينعيب حوتفم یپجع يازاب ( بر

 جم وت مغ ملد هدرک يا * هدف ينر

 * زر اپقشع ز منک دنچات خال

 د يک يک ازم يب و ین اقوبیو يفصو يبو

 هک نانابرذت سراف ياراب ( فر را دزاب
 ینسون زین شنابیابو هنرمنزاب هام

 تا د ۱ ف ینگب ( فر ینشا هر اب

 رادم زباب ٍ ,یمز. ٍلاح سا ماوتلیب سم * دیو یحرق

 هک ِتسيدن وا سر اب يارزب ( بف), نا دژراپ

 هذرا هم ورد جز اب میس ل وصحم

 هدوبنزاب ينعيب ( ف ) هدیدزاپ

 زااب
 عوتفم يا موادط وقنم يار ابا "۰ بف ) ۳ رزاب

 لا و دنشاب نانز هنب هنبس ییجع فاکوهدز وب

 هنزوهب ييهشيرباو فذقاب نایشرزا هشوگذ سم هچ ماب
 ياهدنب و هدان نت نابم رد اردوخ ناتسپ انز و

 وب زار کو کار رب"ناتسپاات دن هعب کشپ رب اف

 پانق"۲ يفتد ( فر ریس ز اب

 .هیلاتف۲ یتعی" ( تفر) "بن دیشسزاب

 ِ ۱ ۷2 »یو تیپ )ع) عرب

 و تو عج هدننک عدط (ع) هعزراب
 تفرعم هیت مهب مالسلا هیلاع فسرپ تیا خب هک داع لسف

 ییساو ب س

 نولنرس بولقم دلم يارب . ((ف) نوکز اپ
 را يزات يازي هنوگز اب رد تسی یتغل ییاو

 هلو هنشگرب ورگیدینعیب زابزآ 3 هک دن رب نو

 1 يبمت مت ینعمو شورو تنر يکي ۳ رخ تی يفلتل

 شورو کنم هتشکرب

 هاتتم ۰0 نشر هنوکر ثاپ

 (ع) لراب
 هیارب تقو هک يناهناد

 و ناقم باتک يسراپ يابب ( ف) تل ز اپ
 دیو
 تسا امد ینسرب شذ "۲ لبیصفت

 وگ یتس نزینعیبب . (ع) دلزاب

 ۳ بر و یه ۳ یر اب
 کی بقل فوقوم ياز اب (ف) همانزاپ
 نداه تنم و ندرگ رکنأغت زبنو مخ افت يواب 1

 و ةیاود مین لانس رد دک ي متش

 هن ناب دتیوک و مالشلا هربآع میش اریا فگعحص

 فرق وم ييجع ياز اي (ف) همانزاپ

 هش موقمم هل تسا مانچاپ ينکيد

 ۹ اف مهج و يزات ياب اب 9 جن اب

 7 دننیشنیارب یارتخ دو نالچی دن یو ابی هک اتو ينسر

 هننک يز ابو ینینج ي يه و

 هتتسیه ایک مان ( ف) ین ناجنزاپ

۴ 

۳ 
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 زاب
 يزاتب هک تسیددنوا ينعيب 7و (ف) راباهزاب
 هدن | وخ "اعد

 نآ و دنزاسدر7ز اهکيماعط (ف) را وراب
 تسناریقف و ن ارفاسم صوصخم

 هر اپ نآ يفعی سراف ياباب ( فر درز هر اب

 فیرعتو ترپقن پپسب دنز و دفن ب درک

 يم اظن جوش ,بوبحم ينعي (ف) رتاکهر اه
 هراپ ار ملد * راک هو اچر دنادمآر ویاشوچ * دیوق

 راک اب نآ درک

 مکلف ينعب ( بق) متر اب
 ین زا يه مان ا تسنیم

 يس راقر ۵ و گیرش زا هدنوش ر ازبب یتعیب و ملق «دتنارو

 نآ هد_يدنچ هک انس و هنه کلمزا تسیدبصق مان

 هکهنپ ودع هاشن"۲ * هیول یرقد اتسا تسا.فلعتم

 * ير ايدرر هنآ يريبش و کرک # دنٌلقبیو تنرلب

 ر وکذم هک ابر وب نایه ينعيب ( فر :ایراب
 هش .دهاوحخ

 پاپ هک دنیوک ام يقعارز (.ف تاب رز اف

 دن او زین بایر قرن اب کی دون تسب ره مانو
 دم (ف) وایراپ
 رولنافس یتعیب .( ف ) می راب

 ۱ (بف) ز اب
 طب د يفعپب لوا و تبسا هد نآآ طقن زین هجر | بابسعب

 ار هدنز اب و تسا دز اب زا ما مزه تس |. دم"

 هتسح ثاقاغتا زاد راد یتعم د

 زنن ام ۵ وشبین هتفکبمکق , و هب یقعیفی او دنیوک زین

 ههوشک مویس ل اشما و اب بش و ز اب ز ایق و ز اب جن رطش

 ۳ زآ و تسد ود مه ایم سه م ماپچ هشاب

 يرابقاو هتم انزین هز ابا من و رلید تند تا

 ان ودوب زارف دف مجنپ دنناوخ جالف يگزتب و غاپ /

 (قورعم ي ماکش تسی موناج مان مشش دن اوخ بین

 يرچ وفم هنن هنشون هک بيت رتب | ر یفعم شش ییآ

 ۹9 زاب
 عارف يرنوروذ شج هم ۲و زورون ت ذم۲ * هد وین مظن

 لث عاش * اب وی رس ما هات يتمک ماک مالماک 4 2 3 7 »ب ۰. ۲ ِ

 ناریلیش تقوا * تسا هتشک نیقبقع و ییمس و جن رطش
 زاوت ات هک ي دن وا دخ يا * زاب جنرطنت یب زپس عطفب

 ياه رد هی ياه ر د دش هتسپ # ي دن | دیپ م دع

 مما رد دونشی وک يبکيم ناز یب رفا * ر اپ هتشک يکين
 * زاب تسش هاچ می ز رد هچروم يم اب كناب * بش

 یبزد اک * هوکز ین ادرک لیس | موا هک یلنس ی ابنیه

 وچ يراوفر هاک * رای ءاک وز ارف هکوس ناز هاگوس

 وج نشسچ رب ءاک * باقع نوچ یا وج دال و تیک

 نه رک هقرغت و زمیت مته * ناب نوچ یتشل رب هاک هشاب

 لایک دنیول ارادجا هج متشه هشابزیچود نابم

 تسد هک یسک * هدرو7 مظنبا ار يفعم ود یا لیعیسا

 هوحخ دوصقم ز رایتحاب * زاب هناد تسام تس دز پچ

 هاکرذگ مفد و پناجو يوس ینعپب مهن * ناب دن این

 ۵ وب لس

 ۰ 9 ِط
 لوا د را د یفعم ر اپهج ییجع يآ ز اب [ ر اپ

 يوق هاش داب هک دتیوخ 1, نایسا و دام وارو

 5 میز مود د ریکپ تسد رب ز ملاح و هاش هاب ما تس 5

 راجت نا رقا دوسزا ناناب رخت و نارادهار هک دقتاپ

 هلفاق نک * دنها , میقم نا خسر يب ا ناز * هد وه

 رد نافم هک دوب يش وماخ م ومس * .دنه | وخ مع ناب

 رااوقتعا رم عمر زا 8۳ب رد روح یه ی هاب تفر
 تسب هی رق مان مرابچ :یننک

 هیاد صرق وم يپجع میج اب ( فر حار ای

 هامان ین فان مامهچاامام !مواو نفی ار تا

 ۱ هنناوح هاب اف يز اتپ و

 شز راو خاور فورعم ( فرا راز اب
 ۱ یوم یفگیب تس.اهیوم رد

 هارخ رطاح عفن يتعب ۲ هف) .نادز راژاب
 ندرک



۱۹۳۱ 
 دفوک

 ۱ اهرهتيش ینعیب (ع). هقراپ

 دوب رابدنوادخ حوتفم ياراب ( ف) کرابپ
 ه دز سن اکب موسکم ياريو هنن اوخ کیر اب يکرتب ارن 7و

 کا کیر اپ تس رپ يفعيب ر ادمر دودوب کبیر اب ففضم

 راب

 ۳ دوجفتر د و هشاب یم ارد هچیرتش نداز تقو

 ددرگ کاله دوش غطقنم مرچ نآ هک رتشمدامره مکشيه

 هیزن مه هچب لآ و

 هلّثم (تفر) :کراپ

 وتایز ارس مالتهفعی (ه) .تسکاخ باکرااپ
 تسا مارو عیطم
 فوقوم يارمو یسر اف فاک اب ( ف) ناکراپ

 هیارد نآد و هنگ پی هک د روش یشوح

 ورسح ریما دوب پسا ینعب ( ف ) رد زا

 هکیم یآ هن * یر اب ورز یشخب هکر وحیم * دی امرق

 # یگر اوخ نوعتب هرآ
 یسریاث فاکو بفوقوم یاماب ( بف) اب

 لیثو یر اوس ياري دنهد تیرماعی هکر وتسو متنشرو پنعا

 اه هنری م اب یمهک مت ینعیب و دنیا مجد وه

 ییجحاتاکو فوقوم یار اب (ف) نیکراپ

 عنبطم سپدهک هتیو | ری وک فو رعم یایو موسکم

 نامدیکرچ فیسک یاب "۲و هشاپ نآ لاثماو مایح

 يلوس هچرگ * تساریل افس میلح دوش عیجاچ

 تسا ید وچ هم اخ کتریز * لْلش هان ن ایتر وصآ

 ناویح هیشچ * در دن اد ه تس یر ر د من * ید

 * سراب منز

 مد اپ

 تسایناروت یاولپپ مان ( ف) نامراپ

 تسمن و تسه ینعرب ( ف)

 .پايسا كوا داد يتعمهس (ف) هد انراپ

 .یبد # تسا م ين انس ممکح دنیوفار تبشح و لیچ#

 ین و نخ عرفن یگراب # يز اساق هک يه يشررق

 دیه ییآ * تسا لع تمرح رپ را یاوک * تنکرز

 ينعتسم همان ماب یبزا ملع # یسو تنخ بلارط ۰ 3 ۰

 تنجم مود * هنضم شیوحش مو رب رب وریوت # تسا

 هشابرتافت و ور موهس ذوب
 برطمای رعاش ای هصاقب هکیرز ( تب ) جنراپ

 تسا ۵ مپب اپ فلطم دبوگ يناماس دنده د ۲ اقا

 ورعاش و برطم هک يرزب يرگناپج بح اص صیصخت و

 يتغم *يم اظن مالک دنتسهب دوین دنشد ار اشیا لاقما

 يد |دب # يدادنيجنكز مک ناتسد * يا ر اپ ةکاو

 ه دش يسان ماقم تبص وصح زا "آ هچ تساطخ

 دشناب لاضلخ ینعیب (ف) یجنراپ

 ندازیتعی (فر) نابنراب
 0 دوب ماصح ينعيب ( فا) مراب
 يرفک زا رف * 1 ر هق نابساب مدق تصتدوب * هنفُک

 # و داب دن یصح تفح ییآ

 ینعمودوپجم واوو مویغميآراب (ف) وراپ

 نادی هک دشاب یب وچ لوب دتناممود دش اب بپ نز لو اد راو

 دننکب نت لاقماو پسا یبگرسو د دقیورب ارفرو

 الئم (دص) " بزراپ
 مالکرد تعل ییآ و لغت يوراد ( ف) توراب

 .دشن و دید رب اکاوام وق

0 
 وه دز وآرب حوذخم ياولو اب (ب») هنر ور ای

  تسا ياون مان یغخم یاهو وقغم نوئودطوقنم ياز

 . يقنعاس و لبط زاونبيتعاس * تسار يرپچونم يفسوم
 * هن زور اب يفعاس هر اقتسورس يقعاس * ير د تیک

 ِ هر اب
 لاقماوزهشو هعلق راوی د مود دنی ول ار پسا لوادر اد

 ةعم هن یفتخم ياهوحوتغم يار اب / ف)

 ينعم مر اپچ دوب هبترم و ترک ینعیی مرهس دهن اب ی"
 فح یتعیب مجنپ ودنن وز ین ر اب ارن" و هدشاب تسود

 دشاپ ييو رم متعهد وب شور وزط ینعیب مش دش ای

 مپ دنیول ار فلز متشه هنز اس جت ربزا نآ هکرکسم
 هتیوُ ارنآ لاثماو یادنپسوُکو ناواکت عمرو هل



 و یک تخایی»

 کا ه( ف) .ابایر اب و باراپ

 يوس یانتسک ربت ف راد باماپ و جای کی دن پادماپ

 رهمض بایر افز او نآ برعم بای ماق و باز اف دن ریمع

 يضعب وتسا ييآ رافرصن ویا با ماقز او تسا یب ای راق

 امنای ی او ماپ رمغتم ید ره تان یا هنخزآ

 تسا مجع جا یخ اتم ما ابو تشاوز و لض 7 ۵ و هنأتب

 نایاهیو بسا هدرک نیز رسکل ای( بف ) هاراب

 ماه

 هدنرایرفررعم (ف) نارایه
 هنزاسترایعشیپدچذا, ( ف ) ریرن ار اب

 هنزیر هرق نارای بآ اقت

 عویسمزین ينعم نیادب ,( ف ) ریرک ناراچ
 را هاو نانایزخت هک يراغ, تسیرجنت نور تسال

 هنناوخ اجتلو ی

 ( ف) ی ی

 حالسن مان يرجتتردو هنشوب نار اب مانته هک عم

 1 ح» شم 4 الع شش وپ

 نارا؛زوم رس رب .دن دالک زا يعون گهر -#

 یس ویلیب ینعم اردن دی اب ارچ #* تسار لیعیسا لایک تي
 * ينارزبو ینار ای ماذگی یهم يدرمرفا * یلوکامور

 ( فا) هبراپ
0 ۶ 1 
 ۳3 در 3 1 ۵ یاب یذعی

 ب رظم مات

 و دوب مرچ عباوت ز ۰.1 ینعب دوی يم رمچ هکز یو رب.

 ِ ورس> م زب ر ۵ عجرم ترس قو رمس يناو سخت

 تصح م یفعیب را زا تسیکمم ی باو تساظخ اب مع

 ن3اارو زیءریدک اریز هحنر اد دن و | هخ ینعیب هی و و»

 دیو یئاماس دوب هداد تاق وا عبیجب سلجم لوحخا»

 اماو ام زرو ينکي دوب هدین درگ راب بح ادصط ارو | دگ

 ي دن هناتسو زا هاگنر اب لوح د .تصخو

 ناگرتزا دنا هفیاط يسر اف ابا (ف) ناثراچ

 ل کر ينعيب هایم يا عثفب (بف) جزاپ

 "" هننونر اوپاروبل همه

 مهراب.

 راب ۲

 ۵ م اعر اب هلی اج ی در ( ف) اجراب

 دام  ع) حراپ

۱ 

 ۱۵ رذت پچ ابناجب دایی تساو

 یباو دشدزابسل هیه دکنا. (تف ) ابشخزاب ,

 دو تخت ناوتنا دحخ مش رب طفل

 هدوآ ] داخراب يراوس هيجرت یتسحلل ایجامدو دنی وزن

 اردک زن زب هلاشد اب يه اک

 . تس اهل ددخر یار جو دیصو تم از

 و هی کدو (ع) .هزاب
 درج رتستاتلاج مه ( فرز ابا نر اب

 ظمج دخس و هد

 هچرفز | تور یهو (ف) ناهراب

 ميکخ هقشون نادر ابر اب چرم خ یفکپ + ح حا رص مدو دن اپ

 تا اب اه نادراب  5 ۵ ویذ مظن ير 3
 اهل ۰/۶ * .هج

 1 تا نامندي اه ردس يرف دم ف هصن ایدوب هک یناد ماب

 ياجي یناقاخو * سکیور هذاتخا دنآ مدنگ * يم

 نک [مص ینعیب ییببش | يجا دو هد رک لاپعنسا با مش کثول

 ۱ درو

 هاب دو (ف) ] دراب

 ایم لا و مضو سرا یایب (بف)

 یا ات مرد ۳ ی ۳ |[ و تد

 ید سیف مد :

 ۱ ۱ یروعشف ی تم

 نفت ی کم نفع 4 )(ِع ( رز ات

 (فر) سراپ
 ۵ مد و سا ءز ریش هنا ,هشر مچ

 هو 5 ياب هسره اب (ف ۱ رایس اپ اسراپ
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 ۳ نو
 و دال او مان دیس ۳ اپ اب,

 تسا مویضم یبساب ناث تغلو دکل ینعیب

 هیآ رياوا هک تٌسا یهایل ( ع) شراب دنا هکضیب () هسراپ
 ينارسمه زا نیزناو ضیاق ینعیب (ِع) حر اپ

 ییریب فرب وزا هکرباررسکی (ع) , فراپ
 ۱ د يیزآ تسپ ید زن تسیعضوم و ییبزآ تسیبابیقمانزبنر هیچ



 هات ۹۲

 د گر ابتعا بلار هیشر ون هنارگهاگن رهو دزگهمای و

 هوم بح اص هنامز اب ناجی ز و را بن عواط یکبن نوچ

 ع ولط تق و دیش ودن هن | رگحتیوگ هک تسنا یل وا.دیوُک

 | ر وا ابص اب وُگ تسا حس هک دی ابنبمق وشعم بلی

 تساعدص فتث اعو روک تبنا جم مک

 يداپ يزات فاب مضب (پف ) نیچذک هاب

 ينعب لب بومینم و هنگ 2 .مب تشپ مد دک

 _ تب ک لپ تح

 يفعب ) (بف) دنک هاب

 هیبهح نت هچا رب ؛ز دنک مرود اب نازا هبصخ هک تسپ دام

 دنیوئار
 وا تیظع ینعب. . (بق ) وسیامک داب

 رزایه زین و لیبح اص, تعاجش (بف ) ل داب

 مالسلا ههلع یمسوع مد (ب) خیس هاب

 دبلع یسمج هزجعم ید # ت  ام روا هاب

 م السا

 تسا توالو ماد ب سیوت هاب

 هنیوگزپن )هیت رخت برع رادودر"۲ یشومب واو

 ود هکهد ربایک هتفگ زین هلابیتيتعيب گنهرف و هیوماود و

 رود تساهلابپ هسو هل ایپود ینعپب ۵ اب دس و هد اه

 « ۵م" بارش ينعيب برع تقل رد سناک هچننانچ تسبق
 يذعمو دوب هناوت ه) اپ ينعپب سرذ تف ر دزهن ه د ابو

 دهد دمرس نوچوت لعل * دیامرف ررسح ریم ااو لو

 میکحو بارتخ دد رکن ده ای نازک ,تسیک * بارش رد

 ۳ ت تنور هد اب ز ترش ۵ ۲ اب هاب ِ سل رن ناسی دن

 . با نت و زا ينات یشاب هل ام ه ارم لو اهداب

 بی( ف ) « اپ تم , لهق و ناب هاکتخن یس راذ يا

 7 چ ينعيباو نارخ و أو اک

 دیلم ةِ اسب

 میکح دک سم مش ينس ۵ و

 اباپ # هد انا ثرهت تسد مد میهح #

 ۳ هداپ نوچباک رر,۵

 اد اب

 .نردددعو فوفوم لاداب ..(ف ) اوق داب

 در دن دوجو هچ مش و

 یه اب

 ۵ رذ یاب ایپ و حاهس و ی

 ایئد یتعی (ف) رادل وغ هب داب

 هک رلنا د رهش

 در۲ یتسمات هنرا ههاکن و هتناشوجب یا هنآ

 (ع)
 هک یبوچد ر وسلم هیجعم لا خپ ) ت رب هاچ

 یفعی ي داب

 هجعم لاذب (ع) فای

 ه دنشخب هط وقنم ٩ نی

 قاب هی و یناماسو دقفینات دنن هتسکش و اوید تشبرب

 راویدريزر اهطتسا يارب هک فتتاب ی اببتشپ فاطم ينعيم ری

 هد رب صاخ بوچب صیبعضت ي یلن اچ و دنپن هتسکش

 .يمملرت ینعم »1 دی اپ هلپيم ل اد هام| تس هج وماث یا و

 « هنناپرب "۳

 ۱ سه( زاف
 ,يسر اف رد نداهن هریخذون هنل شت ۲ ياج و ن هنک هاچ

 .ينکيب و تصحخر

 يرايسب و يهوينا یاجو حبیو یب و اگر ابو هبت ممو ترگ

 زین ور ایایر هو راب میفلو راب و هنه دنناما ر يزيچ

 !وایا هحخر اپ يد "وک هچنانچ کز رب ينعيب

 اب نآ مایرب او مایکشم فلز دقن ام دننا وخ ار ه دن ماپ

 .دنیوفام تسودوهدرب و ناد کید و تات این لضاحو

 .تسود مالغينعيماب مالغو تسو د رز يفعبراب یز دقنام

 ید هکمابناو ی ایاپ ماچ هد ام و نانز لیح ينعيبزمن و
 یننام هنز اون یابرطم هک اه زاس و هنزب رباپنع مرز

 .تسیفد مانو ی زرا منری و نآ لاثما و بابرو گنج

 موپ اشین تاف ام زژ

 () تبح )۳
 اپ و شم ۵ او دنتشدک

 دی و یی" اتس

 تیر فی وک يناطلسه ایع # ه نت رایت رابوممح

 يقحي: ابو دم اپ هماج حرس لت نوچ * ۵د رک رتشيپ غاب

 میلح هرت ۵ ا

 ۳۳5 ۶ ۵ ب داد



 هاب
 مویضم يار و فوقومالاداب ((ف) ورداپ

 عتخب جورز اب هنیوگز من هکر اجهر يفاسب ار رو«
 هیوب کن رداب ينعب لنهرف مد و نآ برعم هپجعم لا

 تسا لمات لجم هی د هیان هدرکوس دنفگ
 يناثلادوار مضو اد نوکسب (ف) هورداپ

 يف ارکزاات هنراخ رادهویم تخرد جاشریز مد يبوچ

 هنکشن ما

 دنرب ماکب زورره هکبزیچ (ف) .زودراپ

 ره توق و :زورره س ایل وهم اج نوچ هننک لایعتساو

 هزو,رقر اکو

 مویضم يارو فوقوم ادب (س) هبور هاب
 حتقب حور ذاب هنیوگز ین يهرگ ناعبر هک ين اسآرح هرق

 هیوب گنر د اب ينعيب کاشرف رد و نآ برعم :جعم لا

 تسا لمات لعم دید تیاب هدرک سر هلقگ)

 رش و لاجد و ی اطیش تک مشچ هسیر هاب

 هشاب منشا د مشچ کی دک يروک

 هاب حرسيسراپ يازولادرسکب (فر ٌرداپ
 هیاز هخات و وخ هبلغز ادک

 هنفو مور هاب ارن۲ برع هک (ف) ور هاب
 دراد جن مت يوب هک تسايه ای مان لیقو دتیوگ ي رب اپ

 درد ه اش لبق و

 ينعي مت کبسوراذت داب يتعيب . (ف) راسداپ
 * راسهایرس هشاين هدوتس * هم افمتر اقوبپ و تأتس يب
 * ایشتوه يکيدز ناتساد سی هی

 هک تسیداب لیقو مبکتم ينعيب ( ف) رس هاب
 ۵وشیما ر پسا

 ناریگنم ينعي (ف) نارس داب

 تیظعو تلود یفعب (ف) ناییلس هاب

 ":اف یقعی فوقوملاداب (بف) ینس هاب
 دراد هلن اف ياشيهنا هکناو ریکتمو عبط ماخو

 ندرین ریکت يتعي (ف) ندیجنس هاب
 ندرک هساف ياهشيدنا

 ۹۱ هاب
 هنت پس راوس ينعب (ب ) را وس هاب

 باتفآ يعي (ف) نیچ اشه اب
 هلثم ( فر) سشخ هاشهاب

 عدآ و بانقآ يتعي (ف) زورین هاشهاب
 و هندوب زور ممن تشب مد هکنار ابتعاب مالسلا هیاع

 هک تسیورم هکا ریز مالسلا هیلع بانی اک رورس زیژ

 درک هنها وخ تما تعاغش ز و ممنات

 كنه رف يضعبردو یقرفت هاب ینعی (ف) ابص هاب
 اهل والا« رکذت رد و هفلشب لک نا دب هکداب یک تسا

 ود مخ شرع دز زا * تسب د اب امص هاب تسار وکذم

 تسا هببذ حر تاضخن ز اتراشا ایصد اب نکل اس مالطصا

 ترضحهکنانچ هبا تایناحور و قرشم فرطزا هک

 ییح رلا سفن تدج و ينا معلص هند دوم رف مب رک لوس ر

 سب وا هجا وخ يک هنب نیب زا دارم یپبلا بناج یم

 ادخ يوب رق سیوا مدزا * هتفگرع امت تسا ينرق

 #* هی" يم

 هلیح هکنا فوقوم لاداب (ف ) تلوص ه اب

 درب يب انشو يلبس يور زا هکفج مدوآ

 مالسلا هیلع یسبعرقم هزجعم (ی) یسعداب
 تسادامم مد وزا هک

 راذت داپ ياج فوقوم لاهاب ( ف ) هغداب

 حس ره ياجش زاداب نآ رد هک يم اقمو

 خررب هک ينزور ينعيب و تساصوضخم ین ر ابع ناوراذگ

 ين اسب از هد اخ الاپ ياد ترمسد رجذت ردو نت 5 ار

 هایو را دابوابصداب ( فر بدر ورت هاب

 شک تسا ییدروف د اب * هنی وگزین ییدر وف د ابو يب م

 #* روب هلا حب ر برع هناوخ

 حرشرد ( ف) دیشر وخ بل دیک هاب

 هز و يم هاب بانف 7 هنا ک ع ولط تق و هکنا ينعپب اپ



 هاب ۱۹1

 اف برع مشج لپ ينعي (ف) مشچ د اب

 هنبوُل نغج

 یددک فورعم تسا يتلع ( ف ۱ ماخ ه اب

 راذتدابياج .( ف) ناخ هاب
 سرداب ماقممانتسبرجتترد (ف) هناخد اب

 تشذُ هکنانچ هنیوگ زبن نوح دابارواو ماذگدابو

 هناحخ اخ حنفبو فرقوم لاداب " ( ف ) نخ هاب

 هاب هقشا دره هاب هکد وب

 کروخد اب ارواتشید هنرپ مان () را وخداپ

 يكيرددهک تسیا ههشچ (ف) ییناوخ ه اب

 نز هقل رثک اد وب اوه هد یآ مان هک هوب ناغمياپهدز |

 نافوطو تخس داب هتفیب هیننج نا مد آل افماو ضیاح

 هنلفاب هیل اع تا ام اهعو ناف مد «چن انچ هس میب مهظع

 تیاث متاوقم ينعييا و هتیتننورف هن م امن ربا منآات و

 ی نآرب کلاپمو کلاسم باب, او هدش

 هد رو مظنب اهن هل بی اجعمد يرذ 7

 ات مضو فوقوم لاداب ( ف) نوخ هاب
 ع دش موق رم دک یخداب ینعیپ

 لیقشم تارهزا تسی هبحان 6 تر ربخ هاب

 لآبرعم شبعداب هو يمرايسب د اب اردک هبرق هقچ رب
 یتعیب ( ف) تس هو هر ه یرادداب
 دش موک خم ال اپل تسد داب

 یبکتینعیب ( ف ) سرد اب
 یضوینربکت يتعي (ض)  نتشادرسر ه هاب
 ند رک دساف ياشي هناو

 یبترلطاح ي یعیب , 6 بقا ) +. تغتکر ۵ هاب
 ایریب ۵

 هاثم ( بر) تشمر هاب

 ماکو تسد يبت ينعيب (ف) تسود هاب
 « دننکد هیاف يپ

 ناب

 رلتمو بیرفوریکت ورورغ ینعی (ف) مود داب
 مذو داب اب رهبن نوچ ۵ن !مییه#دیوگرع اش )وا فب اطم

 ای اب تشونپ همان يکي * هیوُک يسودرف يناث فب اطمو *

 * متس یمربدرکا رج معیقوک * مدود
 () نایاب
 نیام مق يونعميولوم د رب ي اجب ياجراودمآ تک عب

 هاب دم يکاق * یایدابو تسا یتشک ی وج یمد"7۲ ب

 * نامه اب نآم

 م د ای هک تسا هتشرف مان

 ناسارخدالپا تسا ي,مشمان (ص) درد ی

 رتسزا هیانکو فررعم ( ف) باکرز هاب
 تس ۱ يراوسو

 هشاوخ روگذم هکرغداب ینعیب ( ف ) سر هاب

 هلبم ارو مضو يز اث يابب (ف) مر ۵ اب

 تاتسا ه نام غاب ماک ناو هدب دان ماکو هابتوع هوپپ

 راب ممشاش بیس دروخز اب ناشیاب نوچ # هتک يرصنع

 قمن * مرد اب ی ناشیا کنچ *

 هدرو] ههوافنممد لّتهرف بد اصد هم" تبع , ينعيب

 اشیا معع» و تن ز اپ

 * مانار ناتبع مدش مردی
 وتفم "او ضوقوم ال اداب (ف) كنر داب
 يعون وا دراد یفعم مپ ييجع ف اکو هدز نونب

 زبتو هنت پسا موس هنیوگار جنرت مود دایر اهتشزا

 هنزبو ابی من هک هر اوه اک مراهجودنیولار راتفرهاجو
 ضراعر ایسب در وخیغ بیسپ هک هنمان ام ير اپبیمجفبو

 رقارق و حفنو يد مد هدور مد هک هوب نانچناو هد رک

 و دنیوُگ زین هداپ مغا منو دنک شچبپ فانو دسریپ

 دنناوخ هلوگو اب ي هنب

 حرفم تسا يهاي (ف) هبوب کنر هاب
 لآ برعم هیوبجت مداب دیا جنرت يوب ناز اهل يوقمو
 هب وجن, هاب سوماق بحاص اما « دش ر وتم هکنانچ

 هدروآ اب فذجی

 تییررعش (ق) نیکتر هاب



۱ 
ّ 

۱ 

 نیت کا ی ات بت تا

 نا

 نو کاچ و فو رعم *ویم ( بفق) ماد اب

 ت#

 یک ذبقرت ینعید (ت) تسا سو ۵ م ادا

 رفع نا هک تسازغم وه ماداب * يرب تیاقرآ سا

 ار ی اشق يااپ او هسوب شیلا نا * شیلا

 مشچ ينعي (فر ناشف هفوکش ماد اب
 یسح بحاص نامیر کش او نایرق

 روگذم لرعب نایه (؟ق) یهو ماه اب

 فورعم تسا يثعخ رد مان ) بف  را ناب

 دنیوگ هنر ا !رن7 هته هک

 ناغ ازم هاگرهتسا یک (هفق ) و

 ار لک [دوبن دابوهنز اس 1 دج ه کز | هل ه1 نه | وخ

 ه ایا هحخ نامرفب هنش اب اوپب نآ لری و

 هی" هی ز و

 زورپ ي اهجنلا زا یکم ,مان ."(فا) رواهاب

 هانسرغیم ياجب یهاشداپ هک لامرپ ي اهیتشک هک ریز

 تسب ماح ودروآ ز او رب کلپب هدش ادرب فلاخم دای

 هد ونش مشب اهنوک یتمال دونی ر یبمز و "دت وب هک

 دوبزک كی وا دقیب لک يدقو تشکنا ي ریلتسب شقاسو

 مح ۲ مدو شاپ یه بک نو نیآ نفر#ب گرب هک وا

 وا لگ و دن اب دبهسوزنآ دو هوبنا شاراحو هد رگر اه

 يقسوم,| تسا يا ون مانو دوب دیفسو حوس شقنی

 هام ۰( بف ) هرواداب

 یسراپ مر ۵ رابو فوق وم لاد اپ ( فر اپداپ

 ریس تخس یذعپ "

 ,يزبچ يفعب يسراپ موش" ای اب (هبفا) الاب هاب
 هننک بفاص بارش آب هک

 نایس# نتخی ( ف]) رضخا ن اب داب

 اتم شی "(ف) خرچ ناب های
 ایهالک (ف) .تس ۵ هاب تسدب هاب
 اتم ۵ يرقو 5 هد اف ن ) لا اینعب فوقوم لا د ای

 لو ناب

 «جیشارن بوچ ينعيب فداب لایه. ( بن ) ربناب
 .دنناوخوتل ش دنه دنن ادرُک ه دیچیپ یر ایسی رب هآ

 .هلتم (بفق ) رپ هاب

 تم دنيتعيپ ( بق ) هرم دق لک اخربداب
 بن انک مپ

 . .هشزيچانويناف ينعب . (ف) نربداب

 ی اطلس بقوت و لادرام +( بقا اد زپ تاب
 يذغاک يسراف یاب عتنب . (بق) ۱ کرپ داب
 نت اپ داب

 ماتهرفک طنرپ ةنعبام لشخ) کترب هاب

 هش ههاوخ روکهم وا

 روکذم هک ,لرپ داب يتعيب . ( بق) ورب هاب

 هش ههاوخ

 ایهشاب هتشاد رب هاب ها هناحخ (ف) اورپ ۵ ی

 و هتک یفریمو هنا هتفک يمععب د وب ۰ اب اکخ رذگياج

 بیلاص لکشب بوچ ود يه اکن و هننکدای فرطب تراپع

 هکنافچدنیامن,نارد . تاناومجات هنواذگ ناز

 تبلت فحو * . اوری دایايبلص یبرت # ههیوک یناقاعخ

 یتعم لص احود وشیم د اقننسم ظفل نیز ا هکیتعم و دره هک

 نزور دارم يناف احرعشرد یکیل تسا هاب ءاگخ نهیزو
 تسا

 ربکتوزورغ ينعيب (بر) تورب هاب

 هتننک يرخف سی ابصداب ينعب ( فا ییربداب

 هر این برش يوسز #* شن امرف لاقم يب یبرب خرچریزب *
 #* سرب داب خیزو

 قور "ون مایا رد هل نایسیر ( ب) چیپداب
 هتنابتچی و کتنیشنن مد مدرمو هنزب و[ معو

 یقرمت هاب یتعی . ( بق) شیپ داب

 هراوخ بارشو راوخ بارش یعی (ف) اییپداپ

 ندرک عفنيراک(اف) :نود ویپهاب
 هاب عف دعا رب »اب دا ینعب ) یو ( مت هاب

 تسا یبقیو



 خاب 1۸

 نآ ندوهن

 هالم سراف باب (هف) ندرکی یک اخاپ

 يارس ایم ( تق) تعخاپ
 ۰ اب

 هم" و د مش (ضص رشنم و ب يعم ييب 5 ۵ و

 ي اقوف یانو فوقوم ياد اب سر و و

 یسو درف دوشمم مو)عم بم هفتم راعشارثک | ز اهکن ان

 زامه * غی رک رواخ يوس درو موج * هی

 حصا وا هک تس تادارهو * غمت ز اه دن ررب رت اب

 تسا فاالثدنا عون یه رواحخ رد بانق "۲ لمق و

 # رتخاب ز ا دز رب رس دیش روخ وچ * همان ر دنکس

 * رس درب و رف ر واضب يهايس

 و

 ند رم لب و (ر دا د زهتو ندروک 5 ۷ 7

 یرخو يزاب تق وقوم "۱

 هاگشاسشن ینعیب رخ اپ برعم ( تر رونجبماب

 ون همزا تسا ملقلا نون هرتشن ار. خ و # داننسا

 دن ا هزخدبم 7 وقخ اب رذ يخرس دیه ,

 قیحا دهیجعم ياهع سلب. " ( لبف.) ری اب

 يا وعد ز" ارب ح وفغم يادن اب 6 تف) )هج ّ_ اب

 ۵ یکم و د دم

 و رسخ ریما يقجس وم زا ث د رپ مج را مواد ن اسارت

 * یاک ه و هنارن تایعن هل * هی مه 2

 يتيالو زا تسب هبصق ماف وا درا ۵

 البمرعو د هفف اب
 روت لب

5-9 

 هی اهو ح ولخم يا رو ب اپ ۱ 7 یو 1 )یو ظ.اعتلاو ۸ دن اد

 هد ات ا رد شمب دک هانی را و.هتن و 9 سم

 هند اس
1 

 حوللقم نممن و سل وتو 7 اههای (  ف ) هسح اب ۰ ۲ 4 ۲ ها ۹  ۳

 زارع دلت ابآ يهاز لوا هراد ینعم ود يفنخم يانه و

 دون ناون تفرودحم" زین هار نارا هناخب هک رد

 هزج هضدتنک (ع) عخاب

 ائو ی ۱6 له اب

 موش و و هزشخر

 هو هنا 11 ر

 تاپ
 کس ل اس ر د هکر ور هد زن اب نآ (ف) روحاب

 ایوُك نافرزا تسا لوقنم یبا و دوب مرف

 مایت ره دک مور «دوناب (ف) اروخاب
 ییف مد هکنانچ زبن هلپپم "اعب و هشاب رت مرک لاس

 نکات راوحتای

 تیاغ,دتسیروناجاخ عنفب ( بفر) .هخاپ

 ۳ ی ویجر بما قب وک تشپکنسارف"۳ هک تربت

 دتش ابموچ هی دود رس و * هقیک غمت زا کنن لد زیاسب

 ناگنز ر تبرف * هب ول وا مه * هتیسپ

 آب نیس مدرس هخ اب نوچا ر مصخ * اغورد تهامس

 * ننکیم

 هیآ مهربآ ینعبر نرو بفورعم (  فر) هاب
 ینینو اعد هال هچن انچ هش اب هدوب ينعپب دابزینو

 تس دی داب هچن انچ هی" مش ینعیب زهنو هاب ود یجرذو

 هام ره زا مود زور و تساد دم7 بارش ينعيب زبنو

 قوم حل اصموروما یمی دن هک تسد هننش رف مانو يسينت

 تماس م

 نان اب اهب لها نازآ دا رم

 هکنانچ کزرپ ابن يسماف"ایای. (ف ) ,باپ

 ههبوم رد ورجان و تسمو میگن ينعيب ه امت داپ نی وک

 زد مهد هام زا و مود زمد و با مش ينکيب تسا

 و ید اپ ینعيد و هتناپ , ين اهساپ و ساپ ينعپب له ر

 روریب درب تاب لص ارد نآ و تخن ینعیب و یل "دن ماد

 زا داپ هداد لب هیت لا دب مات هنسلا ريغق مایا

 هحنیاین لاپعتسا اعد رلعم ید هاب

 یینچیه دش اب ينعپ هچ داب

 كس ) فر راوهاب

 د وب ما هی اپ

 (بف )

 قاب هشبيه :یتعب يسماف ی

 تسب و ماد فورفوم لو اب ور د هرا اپ

 هزناوحخ ابیش

 هبو یکین ت اف اکم ( ف ) . شاد اب



 7 و ۳ تن نیک بت

 « دنرب یفهیب ( بن ) کتاب

 ۵ ارکارو !هکن ا یس س را يابپ (تیکب) هلت اب

 تسا تافللا لجر هزین يطح ياطپ دیو

 تسا دم" مه من رث ینعیب

 هزوکلوپجمواوو یناقوف ياتاب (فر) هتوتاب

 هلن اوخزین ریزو الاب ازن7 و دتیول ار بآ رپ

 تاقاکم يناقوف ياترسكب (ف) ساریت اپ

 دلت اب يدپ
 زیناات اپ ارن؟و ناییارلح هتلا (ف) لین اپ

 یها رک ش دنهو هتناوخ

 ياتو روسکم يناقوف ياناب (ف) راپبتای

 و تیآمآ ۱ مینا

 ۳ هل نآ دی هل ها

 تفدعب یقتیو هننکا دج هلغ زا ءاک و هلن اشکیب

 هنیوگ زین ناشقا رب هلغ فلا

 (ف) جای
 د لب تسد ریز هاشد اب زا يوق هاش د اب هک هتیوگ

 مدرم ز ۳ ا۵ هام و نانابر نکن هک هوب يرزو

 او ي رزو اهشاو پاپسا و لا

 تفو لاغم هک توکسو یشوماخو هنربلپ ید رقم
 زا هعب ندن اوخ هنر و ندروخ ماعط و نتسش ندب

 هننیز تیم همزمون
 ناهالوجهک دنیوآ ار يوگ (ف) لاچاپ
 هنزیو ابب نارذدار دوخ ي اه اب نت اب تقورد

 ذوب ندیشاپو ناشاپ ينعيب (ف) ناچاپ
 ه اگر اک يسماپ و دره مبجواب (ف) یاچ اف
 دوب شی اپ يو مد هک ناهالوج
 سس موتفم يبجع ممجای ( فر تکچاپ

 ۷+۱ جناب

 دنناس یپب تس بای دش ای هد یشح هک دنیو ار وات
 و کان وغ ارث و ینح وس تهجب هتشاب ء در1 کشخ
 نتمان يلپا ي هنپب و دنن او خزبن ي ان وغ

 مپ رایمب يدرم میج رسکب . (ع) لجاب
 مال و روسکم يپجع مهجاب (بف) هلچاپ

 هک کچوک اپ رغ دننام دشاب يزمج ایاغخا حوتفم

 دنبوکب فرب هقسب يابرن اه هد ابر ف رب یتفول تری

 هنر لب ين اسحاب نا رب هلف اف و رکشل ات

 بن تقرعوم ییجع غوج ابد.( بفا) دلم اتنچ ان
 زین لایه و یب رق یفحیب (کنهرف زا يةعب ردو هاب

 تع روم

 ی وغب جوتفم يرجع میج اب ( فر لنچاپ
 درب يچبر ۵ لو ا در ات يفجم ود يهج هع فاکو هدز

 هدوینب يزپجخ ی ر ازه * .دتفُ يمعف سلیم

 مود * كنچاب را کز ان ما دنا لکخ نانیعلوچ *

 هیون ار نتفک

 راضبوناتسیاتر هام يتخس (ف ) روجاب
 تس فثحم مخ"۲ يتعيني او ه زبخ یبمز زا هل تسپ

 ينامرك میکح یی هلا باهش یما تم دخ زا

 مایتردهکزور*درنابينعب (فر) ازوج اب
 هششاب مر تخس لاس

 هنی وئزبن هچی ابا روا وافورعم (ف) هجاپ

 نت هدفناتسو یاب بحاص ( ف) نایچ اب

 تس هیوم رد نابیس ملعم (ع). ناصفح اب
 د را هیم دوخ رپ ريز ار اچب هک تسبن امکام

 تسبراشبروشاع نزوب و هلپپم ياجب (ع) روح اب
 ام مک يتخس تسا ۳ ۵ زیخ بمز زا ۳۹1

 یکیل تسب رع ییاو زوهت زا ن

 5 ۵ و بن بلا بف حج ن

 تسا زور هدرناب نآ و

 ار اف تب بناب )و اپ
 شاخ ما دو

 بلطو ندیکرنس ( ف) نهرککاخاپ



 باب ۱۸

 ادب هک هناد زا یسمج و ماد هذارک تسب ز هنکس

 دنرمن ناغرم

 ( ف) رباپ ام مانو رما و نو یسراپ یاب
 رد بانق7 ی دنام تاحم نتآ و تسا یییهاربا رد

 تسا ناظرس جرم

 هدنمیه و تیاث (ف) اجرب ياپ

 نانز هچنا یسراف يايپ 9 0

 و

 يور هات و يشوحاي (ف) یخارف ورب اب

 ۳۳۳ اب قیر با
 یهبل دفع يا شایادامن * دی امرفين انسمیکح ۵ وپ بایک

۱ 

 نو باپ

 ناشتپينعب (ع) ایس بای

 ان ۲ هک تسیهابت ( ف) ب اجتس باب

 دتنا وخ لپاه دنه و ر انچ يزاقب دنیوگ تسرب باتف۲

 مد اپرا ( فر ندیسرکتسباپ
 ندش ر اه وه و نداقف واو ندمآ

 تسا یتخس ينعیب (ع) فباپ

 درااروآ کسر ابهاشداپ اف ( فا" کیای

 هجنکش ينعب تسا تاغالا لح رد و يدنتفُل یب اب ریش
 ۱ ف

 /ابودره ( ع ) هنیکپاپ

 عام )9 یآ و لیابب بوسنم

 رضق ن"آ ي دنلب هنی وک هکنانچدوب هتحاس اجنار ۵

 دعب هباپن لب انم لیلج ياهخ اب هک دوب رک ر ازجنپ

 تیبه زاوآ دنک رب حب زاار واریز ودعب رطق ایت زآ
 يذ اي رس-موق نتآ نایز هک دم هی هب وا یدافقا زا

 کس یناب رب سک رش هکنااتج هنش تاتتخم و ربقتم درب

 ث روصتب ر د تسناد يهلن رگید نابز سک مه و ينفل

 هجو ۵م" تب هر مل اع راد لثخم نابود داتغه

 تاب
 تسا روطسم دئوت یبدب تاغلبا لح رد وا هییست

 مان مویس مضب لبقو مویس سکب (۰ع ) لب اب

 نادیار بارش و رس هک فارع ناممر دتسیعضوم

 تور امو تو راه هک تسیهاچ لب اب ر دو هننک تبسن

 تیالو مان تسا تادا رد و دننکیم با ذع یاردار

 دیو ار يرتشم امن انوی و تسااجنا رد ءاچ نآآ هک

 تشهب نایم هک فارعا ينعيب راعشا يضعب رد و

 رب رت رم نوچ مل اع نامم ذی اب لبق و تسا عن ود

 * تسا راک

 نهی ود يتعيب .( ف) ن هرک دنلباپ

 هنچره داپ * دنک دنب هاب یاپوت مزع * هیوک ,رسخ
 دنک دنلب اب

 ياوشهيو هحيزو نار دنلتترزب (فر) وباب

 اشیا

 روناک ينعب (ع) سوباب
 تسا يه ایت مان (ع

 دف رگ لبقو تسی هزیس (ع) هن وب اب
 يا م اتزبن و دنناوخ لپوکش دنه هدف وکش (ع) هیوباب

 جنوباب

 تسا ییبهاریا رد و تشذگز بن منوباب رد هکنانچ

 ین نیو زین يز وفاک هک تسی ؛زبس

 ههیاتيزا ینعی (ف) زاسنابز یباب
 یک شوم اج
 به تر تاب

 ( فر تاب

 نوح انرسکبو يهوم مانو كنلک ( ف ) رت اب

 تپحاو صااخ خرس

 و ضد موتفم يناقوف ياتاب (  تص) تاب
 تباوخ * هدوین مظنورسخ رصان میکح دشت اب هریاد

 هم انکرب وت شیپ * دز نازا تشلنا صدرهب ييه

 * هرفاای اد وخ

 ندرک درد

 دیو ار تخفا

 ار عنرت مریض يناقوت يافاب (تف) شتاب
 هتیوک



 اب 3

 متشون يفعب ملغلاپ تینک هنبولیم هچن انچ هی فا

 هچنانچ هبآ يم ۱دتبآ ينعپ مهو ملف دی اتب نم
 هد ومرذ دپح م افیب ناقسوب رد يدعس عتبش مودم
 | هتبا ينعب لا * سرف7 ناجرادناهج مانپ # دنا

 ناهجه دنرا ۵ هکی فن وا دن مانز | ار بافکب | منکيم

 تسا ناج« دننیرفاو

 هتنام هشاب شم وا درد یفعمو د (ف ) ۳

 میکح هتیوُگ رین ابا نآ وای هری ز وای وهکو اب تسام

 هل اپ نوخب نکاسوت ياغص د وشيل * ییام رف ید انس

 مود ت اب ,مصقت 5 کری ز ياجب میز | مم حتبطم #* تسه

 ره مه اش نام ست دنفک ي ونعم يولوم کوب اب فقخم

 یک يفلود بحاص نایپم * افصلا ناوخا ناوخرب یی

 ۱ ای «هدیاپ شفلود
 تن هو ب ات مودتسا(فررعملوا درا دینعمود(س) اب

 ل ذرب هشيا شاب هاش *دی امرف لبعپس | لایک دفن ای

 دش اب نافسد متسر لقیب دوخر | ییشد # تیابدرا دن مت

 ینعیتسا یضام.لعف حیلاو منقلای (ف) یاب

 رسکب دیلاابو .صانعق رد درک مارفاو دنناغیه و راب

 ندرت داکن هزیه

 .( ف) ندیسر نیمزرب ي هاشز ااپ
 درک يلاعش و ينبج

 خفن ياپ یا رب اه الوچ هک هنخت (ف) ارخااپ

 هنیرگز ین حولوه اچ اپ ناهمو

 ارفاپ | رمنآ هشاب شفک يتعيب ی زارفااپ

 وادقم دن اب لچوآ هفضت و د (ف ر) راشف ااپ
 اشفیب ار ابنوچو هخن,یآریذب از اپ اهدنق اب هل یبلعت
 کی د ياب نوچو همیئآ باب یاه هزنشر ۳ یشنعن هنر

 > زا مهید فصندنر اشکیپ

 ۷ لمق ۳ تسمذ و د ین منو ذا بش دن ارش اپ ؛ حول

 # راشفااپذر ونو اید زن | تشو#

ِ 

 لار دنی"] ییاپ ياه هقش

 ۸۵ باب

 ۱ هنیوگز بناب حول رو | هفین

 و درب دروحخ هک رولنا ناز وحخ ( شوااب

 يسر افو ابو هنر | دهاکتن مضت يا رب هک لر زب ر ام

 سم ما ز

 وهآ اپ
 هلناوح ام هن اعن هک هش موق ماش كنهرف خا يضعب مد و

 نیو ا زولپبششهناح حالطص اب ( ف )

 ار سنرقم هناخ هقرفو تفای کذ فب اس نو دنیوک

 ینمان

 ط یهکپب يسا 1 ردو یاب یرمچ

 ایاپ مجع ییرخاتم و ر دب ينعيب 1 اب اب
 اب و هنیوگر ین ار یراک ر ده هم سو کر زب ينعچ

 ۱ تسا تغل یی ,دزین فلا ف ذعب

 .شاب داتسز یتعی (ف) شاباپاپ

 و شویم تر اپعو داد و لدعب ینعب فوق وم

 د کد اید ای اب ی رب اب یفگی هم رمقپ

 تسیدرم مان (ف) يهوک یاب اب
 يا تسپ مهش مان (ع باویاابای

 تسا اجناز7 بی ایاح رتشیپ نوع ها نهار ام

 «فالخ ورد دن 7 حر ف كالا باب

 یش ابن نتیراجمت 7

 رک ۳۹ فاطلا بای

 هکولمو یی اسد نرچ + نپذ هص اط شن ورد.

 ماد سرب نا دایص هکيغرنم . .( فق ) ما دب اپ

 زین و .دنی"آ دورف یطید ناغيم ات دن دنب ناغرم ياب

 هتخرد رب هنتخادنا د و يايود ,ب هل هننشر هقلح



 و هه یابج تشکز ۳ هرلسر ۰

 تدمرتشد 5 انم رس رپ همج اب ۱ فرخ ب۲

 نأز ۱ هندرک انشج و يلث وخ ر نکس لها ور دنکس نپ ۱

 دن دم" دن بلاغ گره ن ابن رف شب

 الجا رد الوپو هنی7 هکيسک ( ف) ل ورف ثذیا

 هنیوک لغیص ي؛رعب و دهد

 یو ۵رذ یغت : دود (تف  ۱ میسرپ هما

 * تک شمار
 بانخ[ناپس7 ينعي (ف) . ناپسآآ هدنب هنیا

 درآ ۱ دبپار

 ناوتسک برد دکدنی"رزینو سوج ینعیب (سف) لبپ هنیآ

 تسا لوآينعم هی ومرید دننکیم لصو وا تبايم هتجب لیپ

 # تسم لبپ هنیا ي کش #* همان یدنکس تیپ 1
 ييش ات

 ی تشک ام اتشو ربات اش ۱

 ۳ ی ۳ ی

 ه یقسوب ۱ و ی اس

 درادایپ هک دی اب # هنزٌکتوقب ضرمز ادسر ارن7*

 کیراتهناح,د#د مو" رظنب يتهچ هد * هتبنبا یمزآ

 هنچکی هشت

 زایارن]وبانق7ينعي ( ف) يرواخ هنیا

 هدناوخزین یخ هاشدابو نیچ هاشد اپورپیبییس

 مالسلا هبلع تاذ ينعي (متفر) ن ایکاخ هنیا

 یلاعت فح تا لبقو نام د۲ ٩ دربنو

 دلئیب ر و دنیآآ ماچح ينگپب ( تف  راد هنیا

 تلاسر ۳ ۱۵ ۳ ت.مج شش هنیا

 زا هیانک زبنو فی باععصا و ملس و هنلعهلا يلص هاغپ

 تسا هش اتم

 ناشبا يور لبقو ی اشیا

۳ 

 ةنزوگار,اقیم (انق) زورن هنبا
 هللم نایس7»تبا بانن یتعی ف) نو درکهنیا

 بت و بانق7۲ یتعی ( فر) شوج تفه هنیا

 بساو يعلق لطاضر و یه 7و سم وهرفتور و 5 هیچ

 دنن اوخ شوج تفه هتیا امن و دن ز اس
 هانی تلاسر ترضح زا هیانکو ( ۱ میم نیا

 بانث"7 ز او مالسل | هیلع

 ق  ش ع (عر دعا
 ّکبش هکنانچرضع تفو کل احتغب : ( تف) راویا

 رس تعوت

 هناخ تسا جاترد ناومآ نزوب ( بف) یناویا

 ناومد نزورلیقو تسا هیوم ردزبن هنلیّو داش شیپ
 وگنثوک ینعیب موتسد ردو هاگتسشن و ف اطو هغفص

 تی اغز !دابد رک اسب * هفلوپل تسا ,وطسم هدرپارس

 * مد رگ وت ناویا رک یضیفوچ * فوم

 دلم ار عنفو ای مضوبلا حتغب ( ف) و روبا

 تادالا يف اذک هتسا "۲

 هتسارترسکلاب (ف) هزویا
 زا یتشادزاب تفو هک دیلک رسکلاب (ع) هیا

 تشوُ یتفرف يوب سکلاب ( ع) تابیا

 ندیدرگت سسرسکلاب (ع) نابا

 ابلآبابپ

 تسا يزات هروسکم "اب هیجوت حوتغم (ع) ب
 یآ ينعي هلامسب نوچ تسار اج فورح زا يکي هک

 طلا ندا دنیوگیم ب ب ةيج رت ن اسل يضعب دز رم ایب

 یمابپ لب هتنازوخ یا ات غم دچ تنسآ شخ اف

 دین يم مهر د ینعیب و تسا مسق فرحزینو هنیوُگ
 هرترم هسوسعم تروص خزربو تسا جزرب تمالعو

 هینات ینعببو دنیولارود نجبا باسعب زین و دنیوُ او



 مییقع لا ز سیا,

 تر

 یار
 اد .دب م کین يناروجدویرفپ و بش و 3

 ساوحو بسمیاقا (بفا) هد ریو :هدیزود نیا

 سرو

 مو هاپب هر اشا (ف) فر ۳ ۳۹ نیا.

 ييقعو اند ل رتمو ۵ نیا

 تمدن هک( ) ناکتخر اکو لا
 ه ایسو هیپس بمتو ز ءر ( فا شیحو ما نیا

 3 ۱ سرم رز دز

 ابن د ياعي ( بفا)

 ییااهندزلیاک (ف)  دضاحتسم لاز نیا
 _ هلفُمتار ۵ اتتهیو ۲

 یا سا با اقا (هکف )۳ ترا

 : هامتنامبوت*

 نابجیلا يتعب"( فا" داژن نیا"
 يتابت و يناگاو ين لوح ( ته ) ۱

 ربات ین دی هو انا (ق ) ارگ ی

 هنپج هد

 تراشا (؟ف ) ۲ ۵ روی مس شو

 تسا تیبر د .ي ربعم مات مفق ) ییربشسا

 نیک تسنا دن شوکوت ی رذش بلا وش 9 روا .

 لیوات در دن زا مد اضق ریس

 ۱ یکلق وابند دلم ياط حافب ( ف ) للط ییا

 یمز و نایس "۲ ,مویضم میم ياط اب و امث دو

 هک تسا تخت هر امن اسکی ( ف ) راد« دع نیا .
 هشاب دور وخن ز ومه هک يمو حش اب هد اشگنزز ونه شرس ۱

 دن اپ جم 7 ان ش وجی زونه شی

 سبع نوکسومهممسب (بف ) .ملجم ي ابق نیم
 مر ر اط یی ا هلثم مخ تغه يیا ( )لعنت و هلو

 ينهپب اند ( بر ..نوک ابری فلق سآ

 اهند دام

 س

 ۷۳ با

 نرو تراش! يبا رعبشم سکلاب ( بق ) کیا

 هک نیاو مهم گنیا یبکوک هکن ًاتچ پی رقو تسا مضاح
 , . اینددرم ينعيب ( ف ) هناخراک نیا

 هلثم هاگ ماد نیاواهند یتعیب ,( بف ) ۳ اراک نیا

 باتو ینمزودتلف یتعب ( ف). هسن اک نیا
 نابستيتغیب ( اف ) راضخدوبک ی با"

 تسا کلغب, هواشا ( ف ) شودوبک يا
 تسا کلق ينعيب " نکن یار
 باتخ-ما هی 1 0۱ نشقن یب نیتبعکن یا

 گر تک دریا
 فا رکاب فر تر نکا نویآ

 : کیف ینعب يسراق

 ۵ یوم م ( فر قلم هک یآ

 باتو یر ولتایم ۲ (تف ) لغل باعل نیا

 ۱ رفاه ین )۱
 ,ينعیبزمنو یممزی تراش ,( بف) ریمنیا
 ۳ عماج یی هنیول مکن انچ يزيچ ید ز زا يهنو (

 با شون اب ابل اط ت نارهت ةرقن یبا

 ۱ درقن هل امیو.آ راوخ

 ام ته یدکی . نارفر هر ابا هن نیا

 تسارشب بل اقر ده ر دنو

 کان يتعب (هتق) هفبحص هن نیآ

 (:بقرانیهمنا

 ان ره ۱ يه ایسود ایم

 رب نا (بف )۰ .یرهنکس | هنیا

 يارليابرد هررامک رب کتهزف رد هرک ذی ام هی نکس ی
 مسلطو تیک منی« درکانب همانم ی اهلن فرش عفد

 دا دعتسا ون وربخان د ان ءر افکیآر سرب هنچن سوطمسما

 د نایلنرف ن ادم

 ينکب موج حذن و مکب رک

 نوخجدتبب هو هتنک هنیاعم هنیا نام

 یاناب ۶ هید ترک مویس دن دتنر وهم نامنلن رف توسکو د

 هب را ذنکسرپش ناتکام دن ادم نابلنرف هندیز مو تلقغ

 هننکا نا ابرد نابّمر دار هتیاو هندرموآ غمت تعذمدآم



۲1 

 یر د"موب" مود و مکی حاقب ( ف ] هبیا

 نیا ۱۳۳
 دوش ثدح و یمعو

۱ 

 از ,عبس اما تفلاب هک («عبرظبا ع ات الا ها

 مگ و بي رداف و گیرم و ملاعو یهلا هکن انج دنیوف

 ۳ سا عیجم ل وضو 2۶دی ,اتپسا نیا و ی

 ًّ دنا یل)

 شمژ بنا هب هک ینه "۲ حتفب و رسکپ ( تر هییا

 هنیوک ٩ (ب ش نه دتنک ۳

 نگرترب هک بوچیمب نزوب فلا بذب ( ف ) دپیا

 بوجن ۷ هک رد ارت شیحا مناو دن و اکق

 نو حذف و 9 نجس سلب نت ودخ ی

 لا دک نا ۱

 كد دنکر مش نگآ هبآ ار ییمز نآر وبد کر

 9 ) ۳ . هنی هک لا هه

 تّش ار قسد و ۴ نوش بم زعل ای

 ل 7 9 (ع) نیا

 نآ دیو نورد (٩ ع یم موم یقه هک يماب امب مانزمنو

را مان یپیآ تما جا رضرد دو يهمنا مچ
 نآ خر 

 رد ی هم مضر شب ۳

 هم تر هتک 3 و

 دایی تسرادآ هز ی ی

 ۷۰ تل ۹ ۱ 3 ۰ وا

۱ 

 دبی یو عتفب و هنیوا هوای و « د وپپ

 رم هبیا# هیوگ ي نا اخ هشاب ده نیا ففخمار مالق

 زاشمان للوج لا * ی نورنب لها نایسچ هک

 هما رسوچ نا و نیس هانگ تسیج مع

 یر عاری ۷ ان

 شکل اب و ایزمجب ن درک تپل خدفلاب ( ف ) نیا

 نا شب ماعط ينااث شف رو ۱ عبت] و رسپا ) ۰

 ژن اندمب رج واتدک اه کرک بیعو ينایمن دیتا ۱

 یبرزد نیاو تضاد« دمت رکنشيفکیب زدن ز نآ دضرسکل اپ و ۹

 هلقم هاج یبااين اد ("ثفا) هری ۵ نیا"

 نیا
 منر بضوق وم نوناب واجک رهواجک نونو لا عتفب
 را

 یر ,, یا
 . ی دنناد رگ

 و 0۳ت ر ه شت ایا

 / نشه دیس ر سکلاب ( «,ع دل
 سرا اه یا ی غابب 1

 و ندینابجنر مسکت اب

ِِ 0 

 | ور ی

 رای انورسکل اب ( ف) ]امت شو ۱
 دن از وامند ینغب نسر اف لفاکو

 یاس وا عن ) ر مگان

 ۱ ۳ هو
 باتق7 فنی ) کش ناطاس کرت نیا

 سلکت اب ) 3) تنترت ز پیت لنت نیا

 ۱۱ اتید لبقو للف يثفب سران باکو درهاپو »

 هر اره نصح نیا
 ناشیو رذ ههج لبق و هلئسعم مازه

 یلم بار ق) ( عن 3و دو تا

 رب ابلات نفر ریز تا

 هه نیا کلف ( فر ب8
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 هد نیآ

 ۱ دهاز ٍبلاقاو هلقمادث ابو

 تام !هیانک (ق) يا ی یار

 هی اپگی لصتم اک هر ی ۳ نآ

 ۱ دنا شنل ات ابن

 امن برع هکر زاتسود ( فر رتخ دون "ویا"

 هلشد رها خود یا دنب وگ لب انحا

 یسراخ فاش ابو من( فا کنروف نیا
 3 بر راز وز یی

 ز ور یی ( ف) یم وزو يخترودنيا



 لبا

 یشخررف شت"رسکلای (ع) هداقیا
 نتف ایر هو ندرب نام رذسکلاپ ( ع) هاش |

 ۱, ندرُخ ندیناد رگهاتوک رسکلاب صضاقیا"

 ن دش نایک يب سکلاب (ع) ناقیا

 راسکبسو يوت « هوهب یمت سکی (ع) هدقیا
  تحرد رب " هشبب عتفلاب )عر کی |

 یتشو ن دین اروح رسکلاب (ع) لاک |

 ند رک یبچ

 اجنی زا و يل اعتا هحخ مان رسکل اپ (بفا) لی!

 يلاعت يا دخ ياه ه دنب ينعي لیبی" اکیمو لیگ ربج تسا

 تسپه وک" مان ينا ربع اب ینابرس یابوب و هتیوگ او

 و نیتصتفب و نز وله موسکم * ای هی هشت و مسکبو

 تسب رهن مان هیحشت

 تس یدروخ دنلوسيتعببيبرعردرسکلاب  (ع) دایا
 نقشارفزآ نهشرازدف ور,

 ندش ,ازبیورگوخ رسکلای ( عا) فای

 مانزین و تسیرهش مان حنفلاب (ع) ف ادلیا

 ندزک هنم هرد رسکلاپ ( ع) م داب |

 مان فرقوم مال ابو رسکب . ( ف ) ۱ ن اخلیا

 ههلع ها هنیح ر يز اریش جنبش يک دنب حو دیه

 يا و مالاحتف و فلا رسکیا .("تق.) +: کلی |
 و (بفق ورعم یسعب ناتسک رت زا تسیایکلمل جم

 ياياخ ما وا هبترم نوچهفیوُگز ین ار اجن7 هاششداپ

 زین لبخ رس و را د رس ینهیب, تم ) رتورف او وقب

 هاشو دنه دوش عفو یاخ هلب اقم نوچ هننک لایعتسا

 دیگر فلاوباو * یکلیایابوخ ورسخياايب * دیو
 وت,هکرد زج # هنر انت اپغي هلبق ر او لیاات *

 هام یب * دیو دوعسم * ارناج و کلی اد ابم هلبق

 تسهوبن هک یاخ ما هک * باجم ناکلیا و ناناجوت
 وت شهپ تسین وا هک رهم مادک # یلیاوت شیپ

۴ 

 ۸ منا

 يهرابمیجب و هویم نزوب ( ف) جولیا
 نآآ يس ماف واوب و لبق و هیفس هنف زا تسا یتب رش

 نایسراف مرن تب اغب بانق ۲ ضرق هتنام تشین ولع

 هبیشت مه دوج اب ارن7 و دنا هه رک جولی ار ددق

 نا : درک

 بانث۲ ندنامتّذم عتفلاب (ف) ل ولیا

 دنه له ا و هنرهنن هایکی نایم و ردک هلبنس جرب رد

 هنناوحخ راوتک و یوداپب

 هلبق ابییک یروب وا رسکب (ف) ایلیا

 سدقیلا تیبا موآو ماشر د تسب هجسم رآآ و نانهشیپ
 * اشداپ دش لک اصف هکن]7 هب * داتسا هنناوخ

 شثو يربيقمب مانو * ایلیا! , هناخ ییادناوخ يپه,

 هلیج زا نآ و هنناوخ مبیقمب "۲ ماغب هک يرهق مان

 تسا تاغللا لح رد و تسپ اطخ یب رهع ياه درک حنف

 س دقیلا تبب مود يلع ترضح مان لوا ۵م ۲ يفعمهسپ

 مان کیه ییغب و ضکب و مضح ان اکام یب ایلیا مویس

 مالسا هیلع دال لیلخ سدق رهش

 دقت نز يب یبقیفب مویاو حنا اب ( فر جا ۱

 مود رشک و مکی متفب می و نون ن کش د رم يب ودمم

 لجن و رشونن یب نز * رام نزن يب د يم « مامدی هشتلا عم

 هلثیب مو ۵ وکسوو مکی عتفب میآ

 ندرک» راشارسکلاب ( ع) اپیا

 هیدزدو مقرب یتسج مرن مسکلاب (ع) ضاپیا

 نودجناد رگ مه يبو نهی ورگ نکل اب (ع )یا

 تس دو تسا اه دنگوس را ناهبپو ناییپ حتقلاب ن اییاو

 هذوصتم حالطصار هو تساد دم7 دفب عیجواو تسار

 هیت رم زا ترابعزمنو تسا تملاپچ رایسا تاببنغم راییآ

 اه تو عتفلاپ و« نداد ناما و تسااقب

 الت اس خاللعص ار هرسکلاب (ع) ییفیقج یابی

 یبا و لکشت و هبیاشیب تسا فح هبث | دحوب فی دص
 و 1۷

 در بعتم باح ياقيب ه وحانف ز | هکدومن سهم ينقو



 یفنا 1۸

 اوسر یگالهبار دوخ دجبايابيو لو ارسکب(ع) . ل اسیا

 ندرک مارح هرکد گو نتشاد

 ود يناقصت ياياب تغل نیازسکی- (ع) هثسیا

 دوب يسولپ اچ مود هنیوت !ر سوساج لوا هراد ینعم

 هژنیب هنشسیآ

 یسومرفم هل نوع رق نز مانرسکل اب (ع) هسیا

 نآ دوب هدروآ يسويب ناییا يفخمو دوب هد رورپ و

 نآ ةکینقو ره تشاد مان نوع رف داسف زا | م هموصعم

 تر وصب ار وید يل اعت فح ينساوخ یه رداق یبجل

 هنیوگیم يدم7 جواب یبعل نآ ات ي داتس رفیمو رب هسیا

 ناج نوعرف تسابس ردو تسا تشب رد بت وا هک

 هد یکن عوج ر ناییااما هداد

 تعرد درک هفولشرسکلاب : ( ع) عاشیا

 ر ششخب ید رک مکرسکلاب (ع) عاشیا

 «یحعم نجشو فلارسحب ( ف) یفشیآ

 هکن انچيب يب نوچ « دنیوگ نانز حاهم هک تسا پس

 اع د یتشی | «دنپ * هیوگيرونا نیو يتسم يب ره ؛

 عج ماقم دو * دب وچیف تنش ياعدي * هیولیپه :

 هدروآ ينز مان يلنب يتشيا ربخلا وبا فیغس وبا

 يسولپاچ هشيش یزوب زسکلاب ( ف) هشیا"
 وتبوکر د # داننسا تسا هتک ينعيني حب راد کسوساجو

 منیب هب ات هدی هزو * رالن يا مد کیم هشيا وچ .

 ۱ * رب مایب تریک

 ندنلنا يزيچ يورب «دربرشکل اب. (ع) هاصیا

 ادصوم مهبلعاهنا يلاعت هللا لاق یتسب رد و

 لاصازین و یدیناسر رسکلاب . (ع) لاصیا
 شتر هالبشرد دزبش نوکسورسکلاپ

 راوقسا جتمیب هک هاتوک یسم حنغلاب ( ع ) رصیا

 هلثب داصا دنی وُگ ار کشح هامآو هاگرخو یننک

 ندتدتخیر سکلاب (ع) بانضیا

 ند رکراکشآو یشور مسکلاب (ع) حاضیا

 ادرک نوبز و ندنار مت رسکلاپ (ع) عاضیا

 * امت هبآ ,اکچپ يرس ه دهی يا * "

 ان یا

 کیا

 ثراجقر ۵ مدم نت هدرن ناب زو دون اب اتشو ن اهر

 ندینادرگ تخسرسکلاب (ع) ف اضیا
 یجشرد هیناق درک ,رکم رسکلای (ع) عاطیا
 ۱ |میسک ی درک ایی ابو

 یاد نامرفو ندرک تراتقارسکب (ع) زاعیا

 واریسکمشخ زا ندینادرگمرک رسکلاب (ع) راغیا

 ۲ ی داد ی

 راسکبسو بول هد وب يسراب يامب ( ف) یدعرا

 و شن "۲ پاپ رد

 ٍِ هوّلب ه دبب کس

 و ل 9 )ِِع ۱ وخیا

 ها ما ضاافیا

 و یشخیلنا رب ماهغو درک رسکل اب (ع۱) طاغیا

 نتنر یسک درد يب ردو ند رک ها۲ و ن دین اد کر ا هجب

 نا رادیب عتغل ابو

 ی ههسم يدرم ي هصب رسکل اب عر عاغیا

 یرجش هنادرم و یوش هنلب ياج حثفب عاغیا کد رک

 ار يسک یتخا.دنا رد گنجب عاغت ر الا وه عفیا کدوک

 ن درگ نوخبش

 . نایک هزرب نیت رافوس رسکل ای ( ع) فافیا
 نداپن

 ندیناطلغ کاخ مد رسکلاب (ع) ک اغیا
 یشخادهنا و

 یتعپب "اف ی وکس و ای حتفی ۰ ( ف) تغیا
 یشا رخیم تفب"۲ فح ز * دیو ما مپ تساتجاح

 * تفیا هلپج یا هنتسارخ ن اد قیز ** یر ۳

 و نداد مایتو ندرک افورسکلاب (ع) "اغیا

 ندرل ماهت و يربچ یب ندا سن رشم
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 ربا

 رب نو گلاب ع) تاریا

 رد" هب و ند موآ دوررف مسکلای 02 ) ۵ ۱ رییا

 ن درو

 . تخرد لّرب نه ه رز رسکلاب ( ع) ساری

 تارقو نوعمج نایميتيالو مان (ق) ناریا
 ون

 ط يبا تست اد۲ر دو .ناتس ریطوز ا وه7 و

 دوب مجع کولم کلم زا هشيیه هک نوه "۲

 روسکم"ارو يسراف يايابورسکل اب ( ف ) جریا

 هاشداب مینو دوب ییمز ناریایل اف نو هیرف مسپ ماف

 شو اس یبدامتو و مسغیکرکشل نارسپ ز | یکی هک لب اب رپ

 وه

 یجتلپم سو "ارواب نوکسورسکل اب ( ع) اس ریا

 !,نسوسر اجیبو تسا زفسوق مان دنیوگ  ایس7 یسوس
 لصااسریآ نون اقلا يفو هقلتخم ناوسن ا هقالعب هی وُک

 مش ز هبلعو شیامتخلا سم وه و ينوخب ایمح ال | یسوسلا

 ایسآ و  ترفصو ضایب مو ن اولا یم هنیکرم هقلتخم

 جرف سوف_ يا اسری |,ییسلا | ذیل و هتیرفرفو هیت وب
 تسارظن شندوب يسر اف ر د یکیل منشا 1 مالک یهقنآ

 بفوفوم"ارو سماف" ایابو مسکلاب (ف) نامریا

 زا تیم اعيزبچ غیردو سوسف زمسکل اب نامرب نیش
 اند زا ترابع هک مس هک یمز راوت هحرسرد ی ویا

 دیو ین الاعیف, هدنای

 واج * تفک .تفموچ

 يسر اف "ایایو رسکلاپ (بف ) هن اخبن امریآ

 ناهج یبا هنبراعهن اخ فوقوم"ار و

 هنراد راوبد دورکهتنا زسلتاپ ( ف) هرازیا

 دننکمنکو

 ناب (),. عار
 ۲ ی او

 یلاعت هلوق تس ار ۲ ینعیب و کنیعن کش نا ینعز وا

 نوعزوب مت

 يتسه هناخز وت هاوخهی #

 # تفربر اما ایحخ رب احخوت ي رز هب

 -لاشریوو فا در د :ابو ینتخ ا دنا لدر ۵

 ۹ سیا ۱

 ههطقر دوچنانچهامز ازور ما يس (ف) نازیا
 يازب دیوم بحاص تش ذگ رم ز وا یبضرد فلوم
 هرک لقن ازیزع نزویو هتل هپچعم

 شا ببکرت هجور دو يلاعت فح مان 8 دریا

 ملاع لا وحا ر[ دم روچ هک هنا هذفک ف ورح یبز | مان

 ار اهنا هک تسا عبارو جی اسو عشاع وعل اطرب نابیلاعو
 .پیکرت فورح سزا ار مان ییاسپ دنیوگدعب را هاتوا

 مسایبز | ملاع لاوحا تماغتساهک نارب هیبنت دنا هدک

 فقحم اما تسا ينعنيديزبن نادزیاو تسا يپسم

 هک تسب کلم نا د زیا هک هتک لصحم دقنر د يسوط

 رورش يدصم هک تسبوبد یمرهاو تسنآ مبخر دصم

 سوم جم مخرب تا

 ماوپ ویا ما زا يكي مان ( ف) بسک هدزیا
 بیفنک هزیا دوبرب تس دکیپ * یی وگ يسود رف نببوچ
 پیبتک رذا ارهاظو * تسا هیابرد بز اي ته لب دک

 مر ارب بیشک ینعم هکنانچ کن 1« هناوخ یبنچ هک تسا

 ینکمم تلالق

 .,اک دیو لاطب يدرم مان قلاب (ف) سیا

 ,ش هنیمونو هوب لثیلا برض تلاطبو ير اک هب مد

 » جمآ ینمن دوجوو یدوب يفعيب و تسا سای بوطب نآ و

 دممود یفعیب دک سویامو مسکو .دپل اب و سبل (یفاللس

 اب جرم از < «دعشم بانی 0 هجا هماین برع مالک, ۵ لایعنتسا

 فا زا لیقو هلپم بس رسکب ( ب ) اشیا
 ,نوفکا ينجيب

 وچو ندهنادرگ ییکرچیمکلاب ( ع) مخاسیا

 ند یدآ

 ندشرگنوت رسکلاب (ع) ر اسپا

 یدشاناوتو نوت رسکلاب (ع)  عاسیا
 مشخبو درک ییلهودنارسکلاب . (ع) فاسیا
 ندروآ۲

 راهسیو ندرگیاب ار یقنن رسکل اب رع فاسیا



 « ۱ بیا :

 مپ 1۱۷۳۸

 9 د
 ن درب ن اه رفو
 هش اب هدزم ات مو فلاعتفب ( ف ) تکوتتا

 ت تست ماسح مکلک هک اب 5و کوی 3 هیوک ينروس

 يتعايجو يناشن هدر دیم فلاو عتفب (ع) هنیآ"

 راک یک

 اش هیایبرسکلاب ( ع) ایتیا

 یدیزترب ينعيبرسكلاب (ع) راتیا

 ندرخ

 + اب ورسالاب ( فق) جیا

 ]ار هصق ایو تب هحایار

 یتعیب و نز وب يس ر اف مم
 و دن اشن دپب و تسا عدم "۳ مش هب 3 ي ینیب زمد و یمش

 ان و ین هنانشن يا رب ۸ گل اخهد وق
 سراف ياه رهش م

 تبحاص یی دنا هقع يضاق تسا اجن زا کی | برعم

 فثاوم

 يراکرد ندرک هغلابم م شا (ع) جاجیا

 )برو د اس

 (ع) ه اجبا

 ی دیناشزل

 هجب ا ممج ابور اگفا نز وبرسکلاب (ع) زاجیا
 ر هنکس مدو ناتسکرت زا یفی الو مانو ندرل تسار« دعو

 نوت و دروچ دوج وردرشکی

 ایاس ی را ره

 یخس ندرک

 و 1 ساجیا

 جو دو

 ي» وه

 ندین اهر نوبز و هیامورف رسللاب (ع) ش اجیا
 ن۵ رتعآ ردپ رسکلاپ  (ع) عاجیا
 ندیناس رترسللاب (ع) ل اجیا

 نفرکردق و ءاجدنوادخ سکناب (ض) یاجچپا

 و

۱ 

 رز
 ۳ یسک یتقای م دقر ه اج هنوا خوام يسک

 و دهن اهر هطوقنمر بت ياضبو رسکل اب ( ع) شاحبا

 نجش هتسرُک و ياج ینقای يلاخو

 ندش نوبزاخبورسکب (ع) شاخیا
 سیزاوتوق و ندش تخس عتفلاب ( ع) دیا
 هی عیجانسد لادرسکو یبوفل ابو دین ات تس اذ وخاه

 نفت یطس رتشيبو ی حل

 اریزهچرسکلاب عازی او نا رغعز تل اب (ع) عادیا

 و یتششاد سوبعم و ی دینازیگناربو ینخا دنا لد رد
 هاطیب .خردل
 تسبهوک مانحدفلاب (ف) لوادیا

 هاب اجتیا لاد عنقو فلارسکب (ف) ردیا

 تفكارم تن ده ضپ ياجني | ينعب يردياو

 ير دیآ تفت هک تیانع یکودپ * تناح تسپ مغاجنی]

 1 »۴ تسا

 هلثیب ندرو" لبقو نونکا عنقلاب ( ع) او هیآ

 ینچنیا ينعب نیدبیه و یهنچنیاو
 لولاما اه تعنواتسد عتفلاب (ع) یدیا

 تیهعن ينعيب يناث و ه همت لایعتسا رابسب تسد ینعپب

 نآرف مد هک ديزآ مهیدیا يف طقسالد هک تسا عفا و ,

 د3دش ناگیشب ی عب

 یترزآ یتعیب سکلاب (ع) عادیآ

 ۱ د رک هاکن مسکلاب خر ن | دیبا

 ةوحام مرگداب رسکل ابو بیبضق حال اب ( فر تا

 ه دم زین عثغب یفکینیحی ول ایش هابمفلاب راوزا تسا

 وادی رب مادنارب هک دموخ يانادزمن نزوب و تسا

 نیو ي رفت ينب مکب و هنک مایسب شزوسو ش ماخ

 نایه سرا "ای ابورسکل اب ( ف ) اریآ

 هر س ساق ای اپ

 و ندروآ نوربب شث ۲ هنز شت۲ ابو دز شن

 تهجنیزا وا ريز يفعي و ی دیناد رک يمو ند رک ه ز | ین]



 مش اظ و دنی وگ زین زی و۲ مشچ و دشاب هابس ثکاو

 دیر وح هلالغ فقنت * ين الا عمض ر هدوب ایا ع) متن

 مشچرب یبربنع یز ای" سیا هه روچ**تخو ه ين اوغرا
 هک اي ز اون فناع تبل * هی وکه ورغش ف مشو *

 * تعخوم"۲ هک را يز ای7۲ مسر تخر * تحخوم۲ 7

 «هدم زین فل | دیب و هلابپ حقفلاب ( عت) عایا 3

 ۳ تسا يکمت نیا و.

 ییاوهدمآز ین فلاهیبوهلامبتفلاب (ت) فای

 يم بلرب فااب | بل نوچ * دیو هج اون تسا يکرث

 ترسحز] می" يم بلب ناج # حدق نوچیه ها
 وا بقای

 يديم هکارن مراهچ حتفو مکیرسکب (ع) ک ایا"

 ينون هکارت مر اچرسکب

 کود راهشرسکن اب( ع) اینک ایا
 وردرولن اهزیشود هک یفرظسکلاب ( ف ) لای!
 دتنک

 هرک تیاعر ودرک تساسسکلاب (ع) هتلی[
 ند زور 4

 یتشا ههاگننو ید رکتسابسرسکلاب ( ع) هلایا "
 زینوهنامو واهن ور دی خشنلاو حتغل اب ( ع) م ابا ۱

 دودود فیفضتل او رسللاب مایا و دبراگننور يفعيپ

 شف رگ لضعا يا رب سلم يلو هنک ر د دیک

 قدر تساو ر تفه ( ع ف ) زوجعل | مایا

 زونا هام لو |نور ر اچ و طایقت ه امرحخ ۲
 اههتسچدو ار ابمو تسار اتس دعتفل اب (ع) یسایا

 تقو و ماکنه هیهشنب و مسکل اب (ع) نایا

 يکتتقل اب نایا

 سکود ناشیارسکلاب ( ع) اپهایا

 کن انچ بجعت ينعيب حوتفم فااردره ( ع)  ایایا
 يه يه

 تسیاهماج مان عتفلای (  ف) يرابيا
 ندرت هیماانرسکلاب (ع)ع سابیا

 ۷۷ گی

 | دیب هب جم ؛ ن همش ر درسکل ٩ (ع) صابیا*

 نققاا نادینش و ات ریش

 ين انش ور رسک و عتفب ( ع) هیایابیا

 نیت هم توت همت شیب
 هحرشیب او تلجحخشت 7 ز هی وگيجار یبدلا جارس
 ترک هص

 م هد نوکس و لوا ایرسکی ( ف) "کرشبیا

 تنه رفرد و « هم" ین مود لرشداو ۳

 هی اش سپه درو" يفعم یی دب ه دح وم ياب مسکو عتفب

 يوب ينعيب >م انفرشر دو هنناب هدحوم يابب زین هدو دهیم
 هدرو"ز ین ساودتسا يه اُک هک نا ردام

 تب هدحوم ياب عتفو فلا رسلب. (ت) کیا

 فتق شود وت نودرک هن هشوکر د *دیوگي ولوم های

 * يهاگزح تابیا يا تدرکیبه فوط دم * يوپ .
 یفعپبيا هچ هام ربم ینع تسا طی يا ینعپنی هب اره الو

 تایی دی يم تسردزینرعش ر د دریم ینعپب کیو هام
 یسر اف هن تسا يگرترب دقترپب تسا تفشّلن :) يتعيب رسکب

 تیا يسراف ياياب تسا ييهاربارد ( فا)

 يس ر اپ ي اببو باخ رسرسکب تسا هی ومزد تشوُک

 ندروآ و نداد رشکلاب (ع) انیا

 ندرک تعماجهو ن هم۲ سکلاب ( ع) نانیا

 را رجب ( )را رتیآ

 9 فست اب
 تسا شس وپ

 ياد دن اينعب يکقيا و مادهناح (ت ) نیت

 کبل میدم ترس ۱ دیزن ین اه

 رن تقل هس یبأو * داصص نابلیب می همت ن الس ما پل #

 دی اپن یم یک

 یسمافتفاکو ضوقومایو حتفل اب ( ف) ینکیا

 : يدنو | دخوي ماد هناحن

 ندرتير اسراکو درک نیش هایم لاینغبا

 ناهینتویرآ

 یخ وت فت و م يفعي



 ای ۱۷۹

 سرز يحارصو بان ۲ ( فر) نیرز یوفشآ

 يقاسو بوبحم . ( ف ) :ییبیسیوقآ
 بوبعم مشچينعي ( ف ) ننئاربش يوفلآ

 وریس اينعیب ..(ف ) ما وت کس اک يوفكآ

 هلقب ماوت يوه | ماوت هلایپ مایفرک

 نیم ز هل اجو یبمز هدنک میمتیضب )2۸ هب وه

 تسا حاصرد و ت اغل زنک يف |ذک

 هش ابوها ينعيب ,( بف) یفا

 ندرک مادبی رسکلاب (ع) :بابها

 ندرکتسسرسکلاب .( ع) نایها

 ام هقبقش فرق وم ياهاب ۰( ف) هنایها

 اه كنه رف يضعبار هزین ماکو رس هساک ينعيبو هنناوخ
 تسا موق رم

 زین تعنهارن7و تخا دنا ينعب (ف) تخیفآ"

 يس هتیسب قنک رچپه * تسار لبعیسا لایک دتبوک

 ۳ ناب تخبها ربوت هرش هک اجنا # لجا شکر هنز

 هفاوخ,وکذمهک لقنم .(فر) نایشایبها

 بفارب هاهربخ و تراز اسمشلاب (ع) هنیها
 راک يلتحاس هبه ا تسا مد اصردو

 یتقر وب ین ابزسکا اب...( ع) ایا
 ینعیب و هامو رپمزا هیانک (ع) مابالا هتایا

 تسا هدمآ اهزوردو يناشپوا یفیم

 *یجیحو ضوح درکادرک لاخرسکل اپ (ع) هانی

 هکیزهچو نا رقش ير اسب ودرسیم و هتپیمو لی, هتشپو

 زا لبیفر ملج ه هوکو هدرب و يزيچ اب دوش هدرک مکحم

 مجم حذف و لا د دی دشت هی دعم

 لحرد و !قیعن راهم وکن عتفلاب (ع) :ی هایا

 اما دلم توق و تیعنوزوخ و تسذ ینعیب تسا تاغلل

ینعیب ين اثو «دشل اعتسار ایسب تسد ينعيب لو ا
 تیعن 

ا يف طقس ال د هک تسا عفاو نرف رد هچنا و
 مه هی

 هن ثبت اهم نآ ي یفعب

 ح ی

 یا
 برسارن" هک برس زا سنج دیب ( ف ) رایآ
 لعلز ! يک * تسا تیب یبر د هکنانچ هتبوگ هتخ وه

 و ایاا

 لاد و فوق وميار و فلا عتغب ( بف ) مي درابیا

 هن ج حر رد هنیوکو سوجم یی درد تسییانک حوتغم

 راکنزیهرب رده از هیام هچ * هی وک ین و سخ تسا

 اپ دشاپ يرك ذ هک هشیم رهاظ تیب یبرنا یکیل * يک

 هشاب هتفلبم يس وجم هک ي دوزس

 دومتم ر اطلس مالغدیلاب ( فر) سایاوزایآ

 راکدنکن * دیوگرع اش تسا دمربغب لیعنتسمو ر ومشمو

 یو كنه رفردو * يزانزين و يدنپب لقم * يرنايارمت

 دوعسم یب میش ارب | اظلس اما زا يكي مان هیل اب ز اب

 یبمادویحم یب

 جرایا فورعم وجه بم یاروعتفب (ق) هرایا
 ور و چ *هیوگرع اش هنا هتفف زین هر ای ينعيبو نآ برعم

 * هرایارپب ما دبی م شل اله # هراهشرد دوحخ تسنیم

 دنبوگزین سایاروا فورعم مالغ ( ف) نای"۲

 هشت ده ا وخ ر وک ذم هيشنسپب سلجم رد هجن انچ

 میه ربا ناطلسا ما نا يکي (!بف ) یک نا"

 * هتفک ينور حرفل وبا هدوب بو زغدو يعم د وعسم یب

 هچ مابو *يزايا هزینو دنب لثم # يزاي ارت ماک نکن

 هشاب هایس رثلا و دن هنب رب مشچ يال اب نان هک کی ماپ

 عمق ,هدوب مایا عامثتخا اره اظو هنیون زبن زی وا معشچ و

 د5رش زوج * تحود ين اوغ راهمشر وح هل الغ فقش * ين الا

 ییوگهورغش فرتتو * مشچ رب ییزبع ي زای"۲ تسیا

 مسر تخر * تتنوم"۲ ه زايز اون تشاع تبل *

 * تحخ وم "۲ هک ا يزاب"۳

 منت اب فا و ایم ۵7 فا عید سایا

 ات



 وا :

 روال ذ دزرم و شن

 رزابمتخسا ,(تف) :زنج:نینفآ

 ( فر وهآ
 ین اقاخ میکح * دم" بسبع یفعیب مود فو رعم

 تسیروناج واد راد ينعم مپ

 شمان * یعشم هیاز هکر وت اج نآ ياذي د * تسار
 رک * ییامرف یماظن حتبت * تسا رنه دیه را دوها

 وها دص ي ره ارب # هریگ شی وخ مشچ و هز | دنا

 * هریک شیپ

 هد رم رن مظن يس و درق

 فیرطب مماهچ * درب تسد ن نایگ نا دیدب
 يماج یهح رلا دبعانال رم هنمان ام مشچ هماعتسا

 * هرهب و دانفدماب زن وهای #

 77 5 دا

 يوه"۲ تسم ود * بات وپت مد م دیه عهشاب ي حش

 هاک رصس ان | م دوح

 تسل ه ماکش تقو * هد وم رف يگن رفسا فیس #

 لد یی رهشوچ ناز رف هقشک * ریک یمش وت و وه 7۲

 جازمضر اع # هزبیا ض رم اف جنب ۶ یا شتآ۲

 يز اتيان7 و هنکی نت سقنود ون تاناومح ری اسو ۵"

 ةاپنا یسح غ ابب ي هنیاچ #*

 3 دوز مظنادیتب يص القن تربت هدنارخ سخن فیض

 شموها دربلب * د د رگ بک وها هک يز ات یکس

 * هد رک

 و شخا دناو ید, دصق رسکلاب ( ع) س

 ماچ نوچشم

 قت

 ندشکالهرتکلاپ (ع) راوها
 لبق و ي هش مان مسکلاب (ف) زاوفا
و
 

 او تب يا ترا ۱
 * ینماجارخوت د رزق ات هیاب در ۶# تسا

 * ما وه ۱۶ رسب و دا دغب و دق رآ

۳ 

 ۷0 ها

 انوشوایسرت ختفلاب ( ع) - لاوشا
 و نابق امیب اس یذلاپ ) ف  مرلان |[ وه ۲

 ی اک راقفن ورا هات

 تشک وا عبطمو دببح ينعب ( ف) هشزوارهآ

 شش هناخ لوا درادد ينعماوبد ۲( فر اب وقآ

 گنهرفز !یضعیر دو هان اوتزهنابرها اف و نیو ار ولهب

 يقتاقن ناراد یبرب منکب هک دوب هناخدک تسار وطسم اه

 عشقلاویآ حشاب ش رغم دنا »1 تساآ تمشم یععب رد و

 ی ابن کرابم يا * دن وک هن اج تغط رد يمور

 1 هیانک نو ار * اپ وه

 ز هتفتو رسحریما هشاب ن هبودزمت ی

 ِِ ۳ مه اب هد يک #* يا وها

 هیلاوعتفلای ایهالک ( ف) کلن بوق
 لوح جرب زین و پافخ"] يفعي

 انیمزواهنایس7 نایممدعتفلاب (ف ) هتوها
 ما ب افش فیحا عقل اب و رب وا

 انبوه يتب عقل ام ۵ ): یرتمزفقا
 فاکوواو یقفل اب دو تیم ( ف) ناکوفاآ

 ی الزب وه يصس ماق

 ندرک يفاصناان (ف) نفرت هدنام وها
 تيم دانم 7 ۳

 نابز بقن تنصر د ي دسا میکح نوها وث ءوشدزن 2 ۹ من

 نر چاپ يفعب ی

 کیس # تف اتشب یمز مد ندز نوه * دیوک ناریا
 نوها رس ات رس یر ایه * بآ رد ,يهام ز ي دنور و
 #* یدزوم اه يورب هر ابوکیف * ندز
 هت وشعم و بافق" و فورعم ( فر هرب نوفآ
 باتف7 ينعي ( ف ) پچ يوفآ
 دکم هتک يوها نآ (بف ) مرح (یوفلآ

 تسا مارح نآ درصر تسا هپظعم

 هثیب (بف ) درک نخ یوفآ



 یقا ۱۷۹

 ربلد غتفلاب ( فر) سیلفا
 مت ر وزش ورتلکشمو تخسز اک یعننب ) مها

 ی ی یا
 ی «ودناو ندرک كانیغ مسکلاب ( ع)  مانیها
 او یسک ن درک ما, یی و

 يروناج اه نوکسومیمو فا حتفب (گ)

 ع اشداب هاش کوجاش يب د اشرغلش هپع رد هکارکش دنن ام

 د وین مولعم ناز! شییو * ها هیپ راربش

 زینولغورد ينعيبو هلاذرد7 یفعی ( فا) دنیقتآ
 هنیف"۲ يدوي رک ی نخ وس شقک * یی رگ ي داد هم

 * هنزُک ي هركن يدوبتساررل و #

 تسا فورعم لواودر اد یتعمود ( تف) نفت

 یسک* هد روآ مظنب يم اظن عن دنب وآ ار رهشپش مود

 مرز یه اس۵ اه هماج ینسب * مزگ یهاب شن اج هکار
 ع دعر رب ی درک مببلعت شر بي اهنتس * دیو ا مه ب

 * ندرگ مه یهاپ,

 ینگیب * دز نواب حوتغم ی اهاپ (ف) ینهآ

 ردن اوت ام تس دب# هد ومرف لبجیسا لایک درب سقف

 رجب نابميد د وب هل تفص را هب * منش" ناچ ماسح

 # یعنه

 هد ن نونب حوتفم ي اهاب (ف) تنچ نه آ
 دیلک رسرب هک هنیوت ار یهآهدز يافب مویقم میجو

 یننک اب هشا , یبم زو هنیاين بصت

 میجیدز نوئپ عوتفمياهاب ( ف)  هجنفآ
 لابال وج هک دنبوقام هماج شکانیب يقنتخم ياهو حوتقم

 بحاص فی رشتز #* تسار یگنسحخ رب دلارینت | دن ۵

 دوخ وت * شنرخمبحاصز | مدایرفپ * یم هل میوگب
 * شدعم یبرب دلخ هادغبب * دروخ دق یب رب هلپح

 * شننزوک امسیر دا ماجرغب *ر ات «جنهآلیربجز اغآز
 ندیشکیتعیب (ف ) ندیجنفآ

 هالوبر ياخدالربوررز بسا (ف) _ياضنفآ
 دنیون مین لر

 اثسا نیکناس یپم و عقل اب ۲ بول ابرتیهآ

 هیون سیط اقا رن ۲ ب رع هنکبذحد وب ار یه

 ده د تمص اخدپش شهت یودخوراد

 زور ب اهل تساافف ممتر دو

 ينوزوم لو الدر |د کم تنه بر فن

 دیوان يينرش * تنگ کن رنسا تیس دشاب اسوناو۲

 بدچ ۴ کاپ ناج هنگ ینقرم تدشض"۲ وچ *

 يک دییخ موبس * لک اخ يور رب هچ ندرم
 اونو .دنیاول !رف7 .دانما و: یا وی 4 تیقاط

 ينان بل ییدل!عبف ر دنناوح هّنل نانب ح الطصاب

 ۱ ثل الج #* ه د وم ف

 رانت م , اهچ * که اار رس اف اط دد رگ هتسکش

 هم اد 1

 1 نتیشنب ر هصب ش ییافب ز

 لیعسا لاپک دننا وخ ا ,ن"۲ دننام و ض وح و دفص

 * ام هک ماد بس ر يا اج ین اونی ز * دی ام رف

 ينحپب مجنپ # هد رم ان هفص كنه "۲ ز تسبا ينف اسم

 شور و زر دی هچ * هی وگ ک افح هش اب تفص ط

 رم دی حوش ياوقب مد رک
 میکح دنم انا نا موناج مهيم دفهیشنت *

 * دنالسکی مگ دکی زا رکبپ یبمز * دیوک يقزرا
 ۵ وب ی هیشت ينعيب منه * رکش كنها وت د رهن جو رب

 _ دنمانار هناخ و هلی وط متشه دش اب ن دمشک تنه 7 و

 يه" ييجع فاکواهعتفب ( ف) اهننوکآ
 تفج یه" ارن "مو دنیاین بیصن دیلکسرب هک نی وکار
 هنیوگ ا روا  ۵ وات یه" و دنن اوخ زین مایس
 يزات فا اب دد و دیم ( ف) واکنفلآ

 هنیوُک لاپب ش دنه هک ,اپس
 ندیجنهآيفعمو نوب  (ب) نو دیننفآ
 يدرورف زا زور لوا عتفپ ( فر هونها

 نا دنسيتعب (  ف ) يسرکي نفآ

 نه 7 ییدب منورنعم هک *



۳۷:۳ ۳ ۳ 

۱ 

 یشتناب تسا م ها ررسکل اب (ع) انها

 ندیباتشو ندیزر رسکلاب (ع) عارتفا
 ريشيشو هزین .یدبینج سکلاب .(ع) عا زتها

 تشک هنیس وگو

 يسکفحره ند رک متس رسکلاب ( ع) مایضتها
 هودنا و ندقن نبکعو دن ارسکلاب "( ع) ماینفا

 نتشاد تبلهو نقساوخو درک يل راوخهغو ندروخ

 یفشا درایمت و

 دشهتشترسکلای (ع) کایتوا

 یاعیب « دز یاب حوتفم يا ه اب ( ف ) هر

 هبشک شید ای ی ار ییشک 5 کز ازا نه رم ۲ یی

 لاثماو ینالوط و تراپع و نآ هننام و بسا كفت ای

 نآ

 نداتسف هبادهر دا دهی ههرسکلای (ع) انها

 درب هکیب ينابرقزهثو شق رذ تسار هارو

 نوخ درک حایمو لط اب رسکل اپ ( ع) رادها

 فتح ندرک لطاب و

 مدش حیجواودنک ي اه هماجعتفلاب (ع) مادفا

 گیر رد ینقاتتن مسکلاب ( ع) با ذفا

 ندی هنخرایسب سکلاب (ع) یاذقها
 هجاوخ لنق هک تسا يعض وم حنفل اب (ف) رها

 هک تسبثخ رد و هدش عقاو ی کی هزن ییدلا سیب

 .ناسل يب رعبوره ] مضتو هنب ول کشجنک نابز ارن7 مخت

 یفناوخ ربت ات 1

 ار كس ندروآ رد دای فی رسکلاب ( ع) ر رها

 شکرت رد هک يهت یبرح يکيعتفلاب .(ع) عاا رها
 هش اب« دنام

 انی عتفل اب و ندرآرپ تعسرسکلاب (ع) .مارها

 یبتعتفب ره حیج می دن يٍغ
 هشناب هشت همیار و فلا عقغب_( ف) . نارفآ
 هن * يداد تمد ن هنکهکز اراکب * هیوگ بر اون

 لا

 ي د اتسوا هن ي هپاب یا شا

 ندیود کبس و یتفر کبس رسکلاب (ع) عابرفا

 .دیرگ تقومشچ ب7

 فررعم تسیوبد مانرسلو دیب (ف) سرفلآ

 نادزیا هچنانچ دشاب اپیادب ياهنهار یمرها هنیوُکو
 لصاعم دقن رد يسوط هم الع و تسا اه کین ياهته ام
 تسا یاطیق .عتفل اب یمیها هک هدروآ
 رصیقدامدمانویم رها ففخمحتفلاب (ف) نرفا

 عیب دهکيدوبيمکح مان حتفلاب (بف)  نورها
 واوف نعب بط ملع مداصوصخ تشاد تراپم مولع

۱۷۳ 

 دم" زین

 ,ناطیش فلطمو سیلبایتعیبعتفلاب (ق) نییرها

 هنیوگز بت
 ۱ هلثیب عتقلاب (ق ) . :هییرها

 راثفمو۵ ندرک شاتوکرسکل اب ( ع) بازفا

  يتعيب هفصت مد هیجعم يازو فا مضب (ف ) ی ازهآ
 نام ینعیب لا عنغب کنهرف ردوع فیبن امان

 »7 هدودپم فلاب (ف) هتسبالو هنسفآ

 هو دنا ما ی دیبنک

 ناجم کیر اب عتفلاپ (ع) دا

 نتخاعش رسکلاب ( ع) اطها
 هنوچدیلاو حتفلاب ( ف) کو"

 نکو ینقرل سناوردشر اوازسعتفلاب (ع) لا

 یدش | هخ

 تفجاومر ه دیوُگبرعلثم یاس! عتغل اب (ع) دلها
 زبنو تنم يب يدمآ اس | بوحينعب اآسو الف | رغسز آ

 نادن احخو هحوکنم لهاو» دن هتفرگسناو ير وآزس ینعیپ

 تسسو ندش تسس رسکلاب (ع) سالفا

 یتفلز امو ن دی هنخ

 نفرت گالهرسکلاب (ع) کالها
 يزيچ مانی ندباینارون هامرسکلاب (ع) لداها

 ۱ یشتشادرپ



۱۷۲ 

 نخ یر وچ

 * دننا ودن ریفب ح وتغم فلا اب دنو) ارث" و هزیلف او

 هظدلکی شرغ اسا داجهب # .تسار ينوا هییع هجا وجت

 ان ار ,یلف * یلاح

  خ ۳ ه» و ب

 دنیوگار هتسمر تخت مر اچ

 فگقبثا روا و در نازر نوجزا

 ش هنوآ يلبن سز

 بستن و هوا ينعهب مشق هذنا ودنا ر مذ رطش مجنبو

 5 هم

 كنقاکاب و هولا و ختفلاب. (هسف )۰ نره(,

  اتبح رس را دام یاجب شرسکی هک ينس و یسراق»

 هنرا هب نازجو رولنا هشوح و دم اچ ورب و ياجپ

 هلیب عتقلاب كتس وا و دنیوگ ينْللا دنه لهاو

 تسا نوا فقخهموتفم لو اب .( ف ) هنو |

 هاو تقی (بقا) جن شلک هنوآ
 تشیرهم مان ]و او او حفر دو دیم ( فر 99

 تسا يفام لعفوا و نداد ياج يبرعر دوو

 هوکش و درک ۲ وهلانیتفلای :( ف ),. هوا

 هک نونعم وجپه * هیام رف يونعم يرلوم ند دوهن

 * يل دنا يلبل دب دم :ضرم هل. * يكي زا دینشن

 تد ابع زا منایبرو * مور نوچ هناهب يب هوا ثفگ

 مان لو ۳ یلحم رراهچ اش یاهحابو.- موش ندچ

 ی ۴ یتشا + 9 شم میشب .تکب دزن تسی مت

 زین هوا رب, رن ۲ و دن رب 7 تشي و

 من ز غب
 ایجدوپ | هنوا دص ءچنروار مت

 اشقن هر انکمب ناز ود * دیشت و يراشافب هک نیو ار

 هن زود و هنشآ در رخ ياج مط ره

 دزی و7 يسراپ واو ای و مضل اب (تر ی را 7 7

 اب تداپ

 تینا دیومرد ناز را دبدد نو )۶ رپ و
 هدکب یزرو

 * وزنک رعاش یلناب ءر اوش ۳ (زجسر هزیوا

 ِس ورق و هکن ۲ شوع * يبتع دید ورپ شو ارمون زا ول
 شون هربوآ "اه حب د مد رم ون يه * دید رد يا ۳ ۰ «» و 5 ۳

 ناف!

 ته |

 ی هدید ر د دل ۲ ه دی دی شوت زا

 شن يسرابيايرنصق و هيب ( ف) شیوا
 نافس7 بوچ:هتکر لک * يرونازا.تسا تبی هکنانچ

 ۶# شیو"[۲ دوش (بوچ دنعش * مکحوت

 لو جم يايو روساموا واب (فر) هشپوآ

 .ارن "۲ تسپ ه رزیس دام یا نت و

 ام و یاقیور ددنرب ر اکیاها و

 ًارنآ و هنز اس شروخ نان کینو هربز ابو ن اههشف -

 انتسودنه ردو وتکنک نالبک ر دو يتوک اک فارعرد

 رد هد رک کشحخ

 

 يروح هشیوا # هک بیبط فسوی دنن اوخ و رم لتاس

 وکین * مفلب وت یت زا درب ی وربب * لافثم ممنوچ
 * مه رکج ورا دب ای توق * « دعم ي اب زا دوب

 مک هنگ ار ز رهس شیوشت # دنیس هردو تدنکع ر اق

 او شروجلواهراد ينعمود متفلاب (ض) ر اه |
 ها را یادت فاوق»تاخاب اش زوخ نوج دنم ان

 ر اهاددلن۲ تیوقت بیس ات دنلایب هماج و نشاکی
 | هد اهب يتشكيات امب * هی و يسودرذ هچن انچ هنیوُگ

 ك 2 ؟.لس ایل ۱؛غمت

 ندمشخرد,# میوش « دا دراه" دوج (ر وخب

 نر وخب ه دا دراه "۲ ياه انس #*

 بیل مت ینعماو دمت اب هدر ون شر وخ هک دوب یسک ر اهان

 ۱م دالوپ مود 5 در وخن ياعي تس راهاان یآ

 ر الا ,دکرس ,نیکزا د اهن * تم اریب دینآ ميلمم اش اپ

 ۱ *دوب و ام) دالوبز ش دویع * دوب

 اذک مدرم ندشباریس هتشت اب مسکلاب (ع) . هف اه |
 ۱ دقان ندشدننتن دوز هف اها تسا حارصر دو تاغل ارنک يف

 یتخخب ررسکلاب (ع) هل اها

 سا هق ربغ يم تسا لها عیجعنقل اب (ع) یل اها

 اش وعهی ب تح ردهنت عتفاب ( ع) :
 تحخرد ياخ

 (ع) هزاها

 ِع ط ابه |

 ندیسرت رسکلاب (ع) ۰ ل اتفا

 ندرک راوخ رسکل اپ
 ین ذانس رف و ف مسکل ! و



 لوا"
 ودجاسمرارقفرب هکاف کلموتقل اب (ع) ف اث وا"

 ) تا مازم

 مالو ف اقرسکب تسار ینکسمد (.ع) غلثترا

 هنینن وه مخذپ م ومس م اب مضب تسا هی وم رد

 ياه هزبم برجر ند رکعت ول جثغلاب (ع) صت وا

 تاوکد ین وزقا ی 1 اپ وب اهصذ ين.زف او لامو هتسکش

 1 دوش بجاو

 لنس مر د لمچ ف اقرسکیو ممعب اب ) حر هبت وا

 تس ود ينعيب عنقل اب ( ف ) نتنک روا

 ينعيب بنر فپحاوسکانو لیخب عتغلاب ( ع ) عک زا

 تسا دم7 میشی

 يناييشپ دنکوس نز وب حتفلاب (ف ) جینکو ظ

 ییتسغنيتغیب دی دشنل او جتفل اب (ع) لو ا
 نآآ عیج لب و او یشمب و

 نادنز رف عتفل اب" (ع): هالوا

 هگلیح یفعییاقلاپ

 دی

 نالبلب * يلالج هام تشهب يد را لوا * دیام مق ةبلع

 * نایضق ری اتمرب دنی رد
 ثسا لپح زا هیانک جرب ل وا

 نتتاوخیم توتق تفاو" ( )۳ ۲

 كس نون نوکس و وا عنفب («ف) جنلوا

 هتیوگزمت نانشیلسا نیر
 ارادهیانک (ف) ه دش رخا لوا

 م السلا و تولصلا دییلع

 مکجح بحاصز ین وه اد اب ينعب 1 رسداول وا

 لر هکر ت او ارسوتبارص جتقل اب . ( ع) . یلوا

 تسا ,ورس ی

 ۱۷! نوا

 لوا تنوم یمتسخن مضل اب و يلواف کل يلوا يلاق

 تساتاب وتکمرد و ناتسود عتفلاب (ع) ایل وا

 رم هک دنا هنحیس لیصثت یبدب تسا ماستا امل وا »۶

 لادبا | مناشبا هک دنا يت لجو هنناوخر اربا | م ناشبا

 یتوسو دنناوخ دات وا امن انیا هک دنا نقراهچو هنم ان

 ا ارم هک دنآ یت کیو هتناوخ امقتثا !مناشیا هک دنا

 هنبوُگ ثوغو بطق

 شراوزسصخشرد موهسر مکی عتفب (ع) نایلوا
 تلسیگرزب مان مود حتقو مکی مضی (ع) سیلوا

 کود زبن و دوب نایلسحو دم هک هاش داب مانور وهشم

 دن رک و

 ی )ع) با

 اقا دا يتيآ ۰

 ين دل ملع لا عتقفی (ع) فرح نیلوا

 نوا ياهت (م) شعت نیلوا
 ( تا یا
 يفعيب لثه رف مدو هتسه 7 ر ان انقر و غا ذو ینقپ هنسه ۲

 ی رب ار"۲ ويناسا یق عتغلاپ

 یرپج ونم دنناوخز من د گن ی

 نم نزیپ وچ * کیرات و لنت سرب ها یوجت و ,دش #*

 ی ندا هاچ ين ایم

 * زیپ مشچ نوچ وادب یم مشچ

 تسیاج مان عتفلای (ع) سانوا

 ينعم شش هدز نونب حونقموا واب ) فر دنوا

 يسودرف میکح دش اب ناشرب و لمل ذ ينعيب لواد ماد

 رز لاز ناولپب اب تفگ یینچ *

 ياه هشوح هک دنیوگ ار للیسدر مودگرگن مغیقب تا
 میکح هتنا وخزمن کو ا ارت ودنزیو ایب نازاروگنا

 ارت یا * هد وین مظن ين نوس

 تسکش قتل زق مان زا د وزش تشک ؟ راز

 * ر اس نوگگن وت د وسح تشک ی افع

 ۸ ی تسار
 هدنوآ وچ

# 



 هب رف دقنام تسیز ون اج هغرا عیجعفلاب (ع) عازوا*
 يا ز و يس زر ابوا واب عتفقلاب ۳ هنجوا

 تسیم اقم مان فوق وم هیجعم

 یسرا فاحاب هو دم ( ف ) ناکز وا

 یآ زی و ۲ و هنخی و

 بم 5 

 روگنا سراب ازبومسوم زوب فا) مروا
 و را 4 

 دنرتواو ندنلفابماهدنلفا ( بر نر وآ

 نا

 ندنگنا ينعيهی دنز اعتنلاب (ف) ندیدنز وا

 یسر اق مود وا وو (ی از اب,مضلاپ (ف) ل وز وا

 بانش ینعپب

 !ندمل و فا يثعمو نزو+ ( فر نیل ءزوا

 یبد زا هلبیق ریو کر عتثل اب ( فر سوا

 اط[ع و

 معم م عیج عثفب )۳1۶ 2 ( ۰ خاسوا

 نم# ایم زالو مضل اب ( تب ) تاتوا

 مضل اب داتساو ۱ يک ه انسا نایسراف فرقوم

 يزمج زا نداد ضوع و

 « ذانس او تسا برعم ییا وز وما شنا د وان و۵
 ثعاپج

 یبس ویس راف وا واب مشلاب 9) م اتسوا

 - اوخ يازفا هب * دیوُگر وکشوب | دبنعم ينعيب ف وقوم

 * ماثتساومه رار ادرک و مانزامه # م

 . مثلض اقورتکهن ورق هث اممو هنابم حنقل اب ( ع) طسژا

 رت جارف موبسو مکی حتفب (ع) یسوا

 دیاينيين ينعيب ( ف ) ریسوا

 انبا روا هنف

 شیایر وندویر جتفلاب و مضلای (ف) وس وا

 یه اب مضبو شی اب رمضو حتقب ( فر) هسوا

 عزکارن 7و دن رب ر اکب نآ رگناهک هک تسیه اه یجعم
 ۱ وقسا شیز اتبو هنناوخ

 ردام هنایم یرهث مانيسراپواوب ( فر) شوا

 يولاشد رب دلا بطق "هجاوخ ب اطق الا بطق انتسکرت ورپنلا

 تّسا اجن ار ا

 تسیر وناجذط وقنم یشیو حتفلاب (ع) .حش وا
 دنیول رویم مجع اب" 1

 رد عیصد ددشم یمنت حتف و مضلاب (ِعر فش وا

 ینحیذب و تسا لک اشتم رافچ تخ ر داب د5 تس | يفخ

 تر وش د فاق هد هتت و

 کر وآ یلعمو نز وب ) ف / کدشو ۱

 هیاهن يم يفعیب موبس مسکو مکی مضلاب ( ف ) رهشوا

 اتنس جقفلاب (ع) فاص وا
 رنو ع یخ حصض وا

 فاس لیرابینغبفبظ و حیجعقغلاب ( ع) هفظوا

 درا دوارب هرنم يومر ابسپ هکنا حتفلاپ ) ع) فطوا

 رد زور راد ی دوم و ۱

 حجم اعیب دیب نا هاعوا

 دنا ملاع گر رامچر د هکش راهچ نآ و

 سره ایو ممجو واوو مضب ( ف ) یجغ وا

 ه دم 7 هزبن فاقب يچقوا حعلص سس راپ

 5 مویسرسکو مکیمشب (ع) لغ وا

 ۵ هر تبحر جهل 6 ع) فیوا

 مدرمياه و رگ باتنناغب و حتفلاب (ع) صاف وا
 يف و ۶ هم" و د ره د رغم و عیج هفیاط شا هتخمم"۲ رد

 انردا

 ضاف والايف عضوت نآ هتق هصیا ما هنا تی هحلا

 ۱ ره نان

 يداتفا لی اق یتعیب

 رت فنا وصحتفلاب (ع) وا

 شف يتيب مشاب (ف ) اکفوا
 :نارکعتقلاب (ع) فوا
 تف ,عیجعتفل اب (ع۲ تاقوا

 اه 1۱5 رب 0 روا

 اه باتش متقلاب (ع) . ز اقوا

 یا یعضوممانوز ,ب بیر شن



 رو ۲"
 یُبآ غرم موبسرسکو مکی مقب ( ف) کدررا 1

 هات دروا
 ار برع گنج

 ياج شوفوم لادو يسراف فاب

 هتناوحخ و او یاعب یضعب فرز واتر

 تم | یییق ارت زدم كفج حتفب .( بق) شو

 مویسو می عضی

 تاضرا شراو اوض, نآ عیجحتقب (ع) ضروآ
 ه دم" ۲ ریث يضاراو

 دقناهن ناراب هک يلاس عتفلاب (ع) فروا
 ات

 هکين يسردليهمارو فلا عتفب ( ف ) تکروا

 دننانجبو هنمذنن ی ر ۵ نحو

 تنهرفو دش اب لقع ار هک ره * هیوک ین اتسهدیل اپ

 * کنر واز اب تسا گاو دن *

 یگنشت مضلابو ماویدوهناخ حتفب ( ف ) مروا

 نایسراف هامزا لوازور م ان عتغب (ف) هرم روا

 رعانش تس۱فلعتموهب ز ورن"۲حاصمتسیا هتشرف رد "

 ینایفنوچوت هک * وزمموا دوبوت ه" هنب بیک * دیوآ ۱

 ربوچ یاشیاو

 یارویسمایواواب (ف) رهش هر ادزسروا
 يرهش مان فوق وم مود ولوا

 یخ وهآ ینتیب ( ف) تکتسروا

 تأس هکروکخن | کس ون نوکسوحذغب (ف) 4 ۱ من ر ینعیب (۶) لاکمرول

 بوچ مرگ ينعي هض را یقعیب جنروا و هنیوگ زین نانتسپ

 نازا روگن | هر وکن ۱ هننوخ بوچ يتعيب منلواو

 بت مض و هلیپمیجعمفب شوشیعیب رعب و هنتناب هنفرگ
 ننیوک لوا :پجعم

 هک يآ اییز رف و يه اش داب تخت (ف) دتروا

 مروخو يلاح#ت وخ و ين اکن دن زو هنیاوگزین كن رفا

 هتلب يربموت دنز رف و هپ هاش # دیو بطح ل اعدنوعحو

 ؟وت دنومب یخس ربفحوت دنب را دنکس دس * وت هنر وآ

 مارهب * كنر را هص هدربوت هوکش ز تکلیم هک دیو لایک

 ۹3 زوا
 یب هودادز # گنروا داشو و تشگ هاب ناهج * هو

 هو جلف اع مان هنر و ازمنو * كنش وه و يب وخ زاو
 * کرم و اف و ننقن وک «رپجلکوک كن ر وا * هیوک ظف اح

 نادیدنر وآ واغد وبیرف يتعيب دنر وآ کنهرقر در
 هدر و۲ داد بیرق ينعيب

 هو اتس فوق وم يارابو مهفلاب ( بف ) هرنروا

 حریر د دن اخو تسایافیض اق هک مش ایس 7 کر اپس تسب

 تساییچدالب ن "۲ ه# مو د میلقا ود راد توح وس وق

 ز اتبو دنا وخ شریک أ هعس ی ایجنمو تسا بوسنم و هب

 تساعصصمیسر اف واوب ارعتش ناسار دو نم انيرفبتم سبز

 ران فاکابودیلا ,عتفلاب ( فر) تنروا
 نایش ,ج لک فشث اع مان و ناهانام توت

 يع وذ مانو کنار واب بوسنم عتنل اب (بف) ینن روا

 سرو اچ ۶# دانسا تسا ي یفگسپ یا کف | وم ينحعا و

 زاوآ ز سوق نوچ کنروا ي هش زاس یلن رز وا 7 تم ی یا

 ياد ای يوتيفعب درب" [ ۵ ربع و هپب ) تو / هر وا

 ارن تو دتیوگار ب۲ رذٌلتهر وزبت نت لاسم وه الکوابق
 دنیآوکز من ن

 هیلعد وا درتم هک يدرم مان مضب (ف ) ایر وا

 1 رد

 اجن"] د وب هدوم رفدزمان تنجیرکشن اب ار وا مالسلا

 شی وخ هل ایحب مالسلا هملعدواد ۱م شنز تفاب تدامش

 جات هشهلوتنم نز نا زآ مالسلا ههلع ایلسرفمدر وآ

 تبرت رب دو اد هک * یانجشفارف رد ينيه میولب * ام

 2 7 ایرو

 ید هلیح ينعخي داو نم )  ۳ هیرفا

 راز« هشت و واو عتقب و ۵ وارسکی ( فر ف ۱

 نا و دا

 راوناغرموطب يزاو ۲:عیج (هفر تب از وا

 ۵ و درب و د زاهل رم هچذا هیت ح الطصا

 جت فا
 هفیاط مانو نایمد7 ياهو رک جلب: نوا

 "زا يما امغع نا دیه هلبپقز |



 وا ۱۸۱

 هاب یر هلنجم (هت  زپ دا
 21 نپ رابل هاش اب هرقسنزعوب ۸:6ت) را زا

 د |! ۳ هلنثم (تت) شو 7

 ۳ ِ ادبی تور اب زی

ی نتتیوا
 نیشجی قو ينعیب 

راوی 3 ترا تا ۲
 روز ینعبب و و 

7 
 دم

 ۳ ار میشی قاب اتم

 ناکلاس جم
۳۳3 

 رد دک

 يلاعناداهی امل و 9۱۵۸۱ ین راپچ هاقو
 ی

 دی بس مر ۳

بع لای بسا دبع فاش
 رد و دیجیلا د

 زا ان ریامو ی د قلا دیع

 ظ_ جو

 ۰ گی 2 و ناشنب!اطنکرزت ت

 ز ان ياه اد نکا هژ عقاب **(ع) راتوا

 وستکلاب حیجاپ دا 7 رب 1

 3 2 ۱ ۳ (بف ) 0

۱ ۳ 

 > ) , تخیوآ نوفم ان زن لتوا

 لها هم لر یا اس کر نر

 روز تا روت هد رد ید

 ۳ ار سا یک اب تاسا هجوم"

 ایه دم ین اب خب خیز اجوا

 1 ۰. ایل , امت (ح) ۳3 اجوا

 جا آب ت ؛ تا

 ۰ وا یورو ۵ و ره

 ملا کهن ا ي

 ح اب وا تب فی ابق و ( ف ) هچواآ

 (ن)  یتتوا
 تام ورد یو ی (ع) ٍدجوا

 سوار" غیرد دیلآوا ماققلاب تا و 1

 ۱ ز اپ هک

 اس

 دنناوحخ ترسح شد

 (ع) هوا ۸

 روآ"
 اف ناگتنسرت. م سخ) شاتخوا"

 |شوخ 1 مومسو مکی کی "( بق ) رحو ۲

 یم مهاوخیم ينعيب ( ع) وخنا

 نذ ول مابناع ند مفآ جنوب تا

 نادر بو رب کی در ون دین اد مو ندرکمشحخ و
 يجک ی تتقخیو رم مان زو بان

 یبتصتغب جود عیج جک خر جا هوا

 ۳ 5) ر دوآ

 نوچ تم ۳ ی 2 در( دا

 بنت ر ۵ برگ ینکیج و ريويا لو, ۳ تكتجو مو مان

 وای دپع پرده! پچ لفع کیدزن# بوی رصنع هدمآرد رد

 ۳ تشرونه )رج بهر ورماهک ۴

 دبوک بیعتوب | یهقیبحاص ینعب يروآ و« هنمآ من مقب

 هدر کر اپد ماپ شیپس * تو ایفرب نودمطب هدییذیا س

 روکشوبا * رو" ناهج د وبا کاچ * هبوکي رتشف * مو آ

 ادنبک کیم اذن * ی دیر شکلک نمک دیو"
 ده روآ كف متقه ينعيب يگناهجرد و * يرواد
 ده "یلتاب ماصح لا جنب" 6 )۳ زوا

 اهریخواهورگو ييياد,اکحفلاب 6 غ) ۵ ازوا ۳

 نت [وخ د وخ تقوب میاد هک ياهاعدو

 اهییدب ادخرد هکتسا ینلع مقل اب ()بق) رو ۱

 ۰ هیاخ هسیک رد تبوط مواملورن هطس وب د وش

 بوع هقفا نایس "زا دک یشن"۲ ( فر "نتتخر و۰

 "یغنا رج هقطخاص

 هنابج راز راک فورعم حنف و کیبآ ؛تق). نراوآ
 هاتف او قن درو انا نم تار مابایب کنج لایق یشنشوکو و

 دزوآ هم يو,شکفح لغن#* تسار ین ورا حرفلاوپا
 ياهساميکح * بیش ام تنی وچیه دروشد رجب زا ربا

 ارناکن درتوآو * يونج دروآودرکرپ تفل ناهج.* دفن
 دواراب دمو تفب نیانچ,* هیرامرف يماظن خوی داقن ] و ,
 * ءار مبذر د مهووز هناماو هک * 0۳

 ت تسارمو[۲ تش



 اوآ

 شوخ و بهجعو بوخجتفلاب ( ع)

 ار!تسام هک شن اپ يب وچ سا و رعم يابو روسطم یوث

 ۶ یی ۳۹ فیلا

 وتسپارن7و دوش هج غودز ا هکسم ان دنز مه یب نآ هپ

 یمناو رغاس و حوپس * هنْغَل نایبص هجا وخ دنن اوخ زین

 نال اب ممخ و بور کاخو ریصح * یملوغو

 هتیوُک ار بآ يزارمش نابزب و هیب .(بف) 1

 هدم مه لب ینعپب و دیدرت بفرح حل اب وآ يبره یهو

 دش اب ایب ي هنه رابزبو هبص ینعیب يکرتردو تسا

 * هی امرف ين اق اخز اوآ رصنخم هیب ( ف) وا

 ید ۶۲ زوس زو * مر وآرباهوس سنلگز یس حیص ره
 تنرواوا هچارس سرد #* هتمو * رو" رباوا یلف

 ينزوس عبکح * اوا نونغر ابو هر ءد ناور اب * لسکب يب
 هزیوآ ر ه هو شوگز تفطل يواولوک ن اره * دیامرگ

 اوا هومشن فحزج هک هد یک ونشتقح ناسنادب *

 تبوقعزایاگدنآهیوت .(۰)۳1 نیباوا

 ت رفع راک هدنک غوجو و

 نامزو شبیه دراز ور حتقای (ف) سجاوا
 ماعطزا ییسقو
 ! دم( ۳1 یتعیبیوتقم دو ای (بفر) جاوا

 و باذق7 يمرذ و شن "۲ يصيگ ملا 4 ۳

 نشت يمرک
 و خارخ و لاماي رتق د خنقل اب و هجر ا وا

 ۱ یآ دننام

 مو مک ينعيب لر اد راد ينعم تفه (ف) عراوا

 هجببهن * دیام رف یسره رذ میکح ناشی میو» ها ِ

 اهر اوآ ر اپیت دردییرب * اهراک یبنج رب تلد
 مرامچدنن اونزین ختفب ها واو هنیوذ | ر باسح م وپس

 « هک تب وازه * تسا ر يضا ر بر اضع بارج يتگيپ*
 هدرکرهقب هدیرد مش رازه * وز ا تکی ره ه درک هراو"آ

 ارناو دوب یبقی ينعيب منش ه دم مقس ينعيب * راکش

 ماه هک هنناوخار ينه" هزیر عقفه هنیوگزین رواب

 ۱۹۷ برا
 هتفیپ لعث ی درک خاروس

 لوقا شرع هیلاو عتفل اب ,(بف) ۳۹ هراوآ
 هچاربز تسا اطخ فلا و هشاب کلفا هرا وا هیاش

 یکلفا يالابشرعو هنیوگيمار يابق يالاب يوق هر اوآ

 تسین بسانم نو تسا باسح هرا و[ يفعم ام] تس آ

 ی ریسو ندش تمیش يفعيب ( فر هزاوآ
 ز ایر ديز هیمون رگآ * هتفگ یناکر ی مخق دش اب

 نیوک وا مه 1

 هزاوا ناهج رد ات لهب *

 درک او اهدود یتشزب * مد ك

 مدرن ز اب نوفکا مه ه يتنک يهآ *

 هبقوا عیج ( ع) 3

 حیج ياربو اودنوادح متفلاب ( ع) تال وا

 تذ هی اب واو ظفلت يب ار ظفل نیاوتنوم

 هنیوگ ما ووضرق يفعهب, ( بف ) ماوا

 مسکلابو نامزو تقوو هماکنهعتفلاب ,(ع) . ن اوا
 لر رب هفص

 افرط (ع) یناوا
 پد رهطم رسکل اب (فر) دن اوا

 ه رمو اد مرن واو دی دشتلاو عتفلاب هر تساوا
 دیقف و يموم

 ازای عشب ناروناج عتفلاب (ع) هیاوا

 دق م اعتمواطیویقم

 يشحو ناروناجعتقلاپ ( ف) لب اوا

 هدنیورذو دف ماد و هن اخ حنقل اب (سق) ناب وآ

 ه دنرب ورف رابواو ندوب ووخ ( فر ن درابوا

 ند رب ورثرماو

 دلان يسراف وارابومضب (ف) نودیرابوا
 نتخادناو ند رک يرا

 هنشدمآ م دو سکانو دی امورف مدرم (ف) ش ابوا

 و

 هثیاط رهزا



1۳ 

 كنهرف ره و نابزواکت زا

۳1 

 یعون فل | زا شب يسرا#

 ایزب هدر یآاپوگنا هنر ن تاغل دو هنفک ی ذس اک ینعپپ

 یاس نزنزا دعب يس راف فاک يند

 نا سراب مار تاب (ف) و ازونا
 ناب بهاذم نسراب واوو جاقلاب (ف) اشوتا
 ناوجون ةاشداب يلنز نابزبحتفلاب ( فن ) هی وتا
 ی وترف لات سو مر رضوی رد

 درخ وک یک هنتون * دزپ هشون ا اهانت تک ودپ * فیوک

 هتنتون روپاش دیع ّ ان ووتسدر دو * در ورب

 وبشوخ وا يفيب هک ینز یتیصب ( بر فونا

 هشت اب

 لوئو فوحا حتفلاب (ف) فونا

 کاپ يرازب یسراب واوب (ف) ندیمونا

 ندرک

 هلان یسر اق واو ابو عن اب (ت) ن هیت ونا

 ندّزک يرازو

 ندیناسر ريتنرسالاب (ع) انا
 ۳ نفاق تراغبرشکلاب (ع) باپثا

 نسقن یا نهنت هنیرسکل اب" ( ع) جامنا

 ی دیشک

 و نآزج و بت نذرک ناوررسالاب ( ع) رز انا

 مخز ندرگ روز و نآ هنن امو بآ هاشر خت "درک خارق

 اب وج عقل اب و

 نادینازحرب و یتخیناریرسکلاب (ع) ضاپنا
 نیش تا

 ؟مغالوفیعضسکل اب (ع) تک انا
 نه ق

 کشا ن دیوذ هوخ ( ع) لاپنا

 ندمآ دورنرسکلاب (ع)ع طابنا

 | هدرپ ندشن هدیه رسالاب ( عر) اکننا

 ندشنا یو ( ع)  اد,ینا

 تب وقعو ید ی

 ندش هثق وکر دتسکش ریمکتاب" ( ع) ع را

 یادش هتسکش ( ع) م اینا

 در ( مت شاضتتا
 دنا اوکرسکل اب )ِع) ۰ انضنا

 ناراب خبر (ع) ل دانا

 نیدوینز اب یشکیبو يسوساج (ع) اپینا

 ةقلابم و راک رد ندهشوکرسکل اب (ع) ایا

 ندرکادجو نارد ندرک
 جهت هال غار مایا"

 هدرب یدشهدیرد (ع) ک انرنا
 اموگن اهیسز شی امبویتفایر ذ عتفلاب (ع) ینا
 اه نادند عتفلاب (ع) باینا
 ندازهدامرسکلاب ( ع) ت اینا

 یشترک تفلا (ع) سس اینا

 تشوُ هتخپ مین رسکلاب ( ع) ضخاینا

 هسحو یدملان مدرسکومکیعتفب (ع) تیبا
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 مرن یه" عتفلاب (ع) تینا

 کوناکدنابآ ندمآ نورهب (ع) ساجبنا

 یدیبوارت و

 هیناودام ز ور میس "از حاغب ( بر نازینا

 هی
 ياب یوکس نون مسکو فلا :عتفب (ف) ن اسینا

 بوک ي مضف تفلاضم و غور دود دومب ی س هلنيم یو

 زکرهدوب شل وقر دن دن # فا نت هدوب شدوجر هن 5
 بت ناسبنا

 ۱ تشیورا د مان ( ف) وسینا

 ار هیطع رد رک مکو هک دن ارسللاب 6 تور غاشینا

 ی ؟رد * هیوُک هیهش سوساج هشبپه نزوب هشینا

 تسا هشیا حبعص * راکت يا مدرک ریه هشبنا وت

 دم" دفاوخ هکنانچ



 اینا »۴
 4 ۵ بو را نکا

 کیر يا * هی لا جیب ق هلن يوک

 ميس یپ ارثر دن يماج* * لدلد و دیننروخ وز خرج
 « ش مذالط دی از «فاک و بقلز عقب و * لکنا يوک

 نت اس مع 9 رطق بز اج زا ززب دکن اچ

 نوا هو هری" و اقب یورو د هک نم

 * مدش لبنت

 رفقا فال (و.) نویلکنا

 هی و بوجعپل | فکر دو ایم ای9 نوگس و

 یک نامن ان وب یش اپ هنتشا د راهسب پب اجع هجا

 ينا عث يسبع مان هک اجره هیول كتهرف رد دز تی

 ۳ رهو لیضنا هارم دون  وک ذم بیلاص و

 بوجعپلا فشل رد زین و تسین ام ٌباقک دارم داشاب

 لا هان و هه اس يزيچ مهر نانسر ایمب رد دیو

 ۱:۵۳ فپ زاوواود, نهم رود و هیچ تسرد هو
 نآ وادی نآ زاهب ات هنزون امن و دن ربااضنا دی

 ينلاج م امعمر ۵ ه و دنیوُت نومل انا امن و دن ری توق

 درو گن م تفه هماج ينعيب يرضف سیش

 یتق افت مویس و مک تکی ۰( تف ) نش ایگنا
 ثفاک و اقوقوم نوناب . ( بفقر) بن

 هلن موق ممد حنکا تغل لیذ مد "۲ يقعم و تسا ,

 -هقشپ لس( ف) یتشهروختا

 موگنازا يعون ( ف) يرخن روکت ۲

 سپش « قید کنم د مم ۳ کر و

 9 ( کت زا يع ون

 "بوم ۱ یعاوث ارم ) نیلاغتر وکنا

 بر نا ه درک هییضت رهب ارث ناب ز اره

 مان خواب و حق 9 سون
 هرس

 وب هشت روا مس هک تار وت یزاجم

 4 زیر
 ۱ هحم 1 ٩4 ز ناف

۰ ۰ 0 

 هذفکا يتعرب جوتقم 11۵ و هدز نونب حوتفم ییجع

 ون جیج ین اثرب و مضی رود

 (بط وفا:
 يس اف پاک اب و حفقلاب یی ننکینتا

 ندرک ادیب هی هینابتج اجزا ؟میزبج فوقوم ,اج

 5 اند و

 رک
 روا هکر یگن ا تحر ه 9 ۵ شا

 برع ودنی و هلیه ش حنه دتناوخ زین « زین و

 تشذن هلنانج نا هجنا

 زار رظنزا رو ۱ ۳ زا ها
 حش هقشل ر اکش ير اکش

 را دیب باوخ زا و.ندرکر و دو ی د۸ظت و درد ن

۹ 

 

 ۱ را | تقی اب یجاس

 ,تسا هابیق و ناّکناب عتغل اب ۳ رر

 ياري و یر ناهنی سکل اب )و سایپا

 زین ط اسب ی ید يعونطين ع یا

 ی دش» دیباکرسللاب تك ی

 ی عجل تا ها

 یتقاب

 فدابنا

 1 شفای ی يص الخو ی شم اویش و بفطلو

 ن درک يسولباجر ن دون يفسوج

 لینا ناتشتنارس میم مساو لرا ینغب (عر هلپنا

 فلز تلرح دعس سپد : هلن ا یو سوم اف .بحاصو عج

 هشپا د) نا ری هفت یبرب و هد میم تلرح هسمپب و
 ۱ تسالوا روهشماما هناوخ نا ۳

 , .دنوين عتفلاب ( ع) جدوینا

 زی ,نشور راونا
 ۱ ۱ جقلاب رو

 "۳ هنلب ياپباج ینقلاب ( عر ض اونا
 9 ۱ اه هنوت حذقلاب , ( ع) عاونا

 1 فای تایحاار ميسکربمکل اب (ع) کاونا

 را تا خداوناهام عقاب (ع) . ناونا
 3 3 نکس .نرت ضرب ( ف)" اپ ونا

2 ۱ 



 کنر ۱۹
 دنیول ار باقف7 يتفرگ فاسکنا و تفرک فاسخنا

 زین, ندش تسپو یتفر رسکلاب (ع) طاشکنا
 سرت و میب

 ز ابو ی دش هراکشا سکلاپ )(ِع ( فانشکنا

 يتشاد

 شتآهرابیسراففاکرسکی ( بف) تشکنا
 | نارلنه۲ لار يزجنت رد دشاب « دش ءایس هک

 ۱ هو هنیوک
 درک اشن او دین اینجو درک

 لات ۱ 19 ل تنی

 ند رک كویق

 ۰ ندبه ج رب تشٌکتا

 یو تو ندیم یون تفت

 نذرک يراک رب سوسثا و ترسحزین وریطت و بجعق

 يتعي (بق) نداهن نادندب تشَْبا

 : ندرک یراترپ سوسنا و ترسحو مهعت و بجعت

 سوسا (ف) ندارن ناههرب تشدنآ
 زا هیانک و يشوماضب تماشا زبنو ند يک يراک يم

 تسا تریح

 ند رک لوبق

 یسک يتعي . (بف) ن هرببل رب تشکنا

 ندروآ رد فرعی

 یناپیشیرتمادنينعب (ف) دین اخ تشکنا

 ندروخ

 يماعط مان ( ف سورخ تشکنا

 تشکتنا يفعيب ( ف ) م انش ۵ تشخبا

 دوب دهاوخ فبصصت ابلاغ هی ویلا ين ات تداهش

 ) بِف ۱ ۳۳ ۵ز سمند کیا تشٌنا یلاعش وح زا

 گن

 یی" رب ا دص هکنابچ ندز تشلنا یب
 برع هک ت داهل ۰۰ نا ( ب9, ؟یشر اه 5 ۹

 نیو

 ۱تا کتشتفا

 تشلنا یلاعشوم زا ( ف) ندزکنشکنا

 دی رباهص هکنانچ دز تشلن | رب

 درود تفثنا .( فر یپک ت شنا
 ناتشلنا يكنايم (ب) نیم تشکنا
 دنیوگيرا وجاا عب اصا يف "بره ره وکياش ,ولناعونو

 فدقوم ياتابو عتفلای (بف) این تشکنا

 تشلنا * هنیاپف تر تیاغ ردر روپشم

 ند رک ضارتعا .(بفق) ند اهن تشکنا

 شیور دو پساک

 را تاک ۱ فقر تر یک لایت تشکیا

 نی رک يدعس ند رک کرت زا هی انک کنه رف مدررقف نان

 نام ناخ ری + شکبای * یهارپب فرز رارایاب ورمای *

 * لین تشگنا

 یسراذ فاک ضوهزیه عتقب (ف) وشکنا
 د دبل ام

 توقومياتر يس, ان فاکای (ف) اهنشدنا

 هنزپ تشگن اپ هک ین ان

 قوقوم یاتابوعققلاب ((ف)  هناونشکنا
 هک طابخ یمرجریگ دز هچنانچ ف ,عم یتعمود رهب

 ءچنانج هوشن شیر تن ز وسز اات هنکتشْنار ۵

 هز ریزیات * مدوب اناوق تشگنا يكشاک * دیوگد انتسا

 دعب هک ینان اونا دنا هتل يضعب و * ؟ مد وس"۲ «دش

 هجنپ | من" و دشاپ هدنام نارب تشلنا ناشن یشخب و

 دتیرگ زین شک

 هفاب هاو وا يفيبو



 کیا

 عرانس شفر ورف باب سکلاپ (ع) ساپشنا و

 دوخ هن اغب و ن دشر اخولبل ذرسکلاپ ( ع) عابقتا

 ندمآ
 نیمز نه ع درک هاچ رسکل اپ (6ع) بابقتنا

 و نهوین نیتورق ندشماررسکلاب ؛(ع) نایفنا

 یادش همشک

 هدف اتو نهش ناریو رسکل اپ )ع) ضایغنا

 نجش هتسکشو

 یجرید يعلق برس نو مف ودهلاب ( فر) کا

 هی هشنوبش مضب دفنارهغ درفموید ييس |یبرعرذ ز و

 نوچ تسا عیج ياه اقبزا هقصییا هکا رچدهم اینا د

 هر انا هک رغطم دیلا و حتقل اب يسراف دو معنا بلکا

 ينعيب تسا هم انفرشر دو کنیا ضیا دبعب يوسپ تس)
 هننخ | هک و م سم یقعیب ی 2

 دنیوگ ار هراسخر نمتحعقفب يگرفمد

 ینح انشنو یتفا هن, وای لوارسلب (ع) راکت

 فک ابو حتفل اب راکنو یتش ۱۵ هدیدتسپ ان و هنتسیاش انو

 شقن ينعيبو هدننک ر وصتو ند کر وصت يفعيب سر اق

 نیو و مسح « هنر اعخنو « یننک

 يربدک# دنام نآ هب ند رم انب ناد رم ندرک تعیبصن#

 ی د مان تروصنآ ور

 یراق فاک ابو سکلب ( ف) ندراکنا
 نم ۰ ۰ ۰

 ندرب نام و ندوینروصتو یتشا دنپ

 دین اسفا یسر اف اکابو عتغلاب (ف) هراکنا

 باسح ه هیرجو تنتخلرس و

 یسماف فاکاب ورسکی (  ف) نودیراکنا
 ند رکروصت و نتسئا دو ینشا دنپ"

 تاودو تلا هیجعم ازبعتفلاب (ف )۰ زاعیا

 ون زاگن" ودر ادون تعنص * دیوگیولوم

 ندينادرگز ابو در ؟نون سرسکیاب ساکتا

 ناویتروعتو یتشاهنپرسکناب (ض) نتشاکنا

 تکنا

 ی هیناب انشسکلاپ (ع) ظاکنا

 عتفلابژ ندینادرگ هنورق سکلاب_( ع)  لاکت)
 نا هخنز ینعیب تسارا همر دو الو اه هنی

 یا نیو ماکنا

 ۱ دن ات ) ماکیا

 ان هره ابو زا ی ی

 نایاسرت تسا يب افکز منو شقنر وسکم

 تسا يتحرد مانعتفلاب (ف) نابتتا

 فورعمعتغلاب (ف) سنا

 تیط ۳ رود هنیبکدآ

 لس

 7 هنیوگزبن شم اشم دوش تخسات هان یی

 نراادکتا

 ساهسب شیزاتب هک يزت ياج ناب ز رم نز وب هلپپم

  ادو يسر اخ فاکابو حتفل اب فقر

 زین دیجعم لا ذب تسا هیومر دو هننآوخ

 لاذو یسر اف فاکاب عنقلاب ( ف) نادذکنا

 : دنیوُک گنبف ي هنپب و هز وکن"7 تخرد:پجعم

 رت هتسیاشانو رت دتسانش انو عتعلاب فر رکن

0 

 هی ۴ [ هدش 9

 و يزات فاک مضو فلا حنقب ( تفر ۰ :

 ساسان يهنهرد ناو لبف کج رخ ۲ ر ۵ ي

 ظفل ییا تهارکتپج دننکل ايعتس ]یسر اف "1نب نایسرمافو

 ک 4 ۳

 دپجعم يازو مویسرسکو مکی حتقب (ف) اورکنا

 یتعپب تسا تاغلا لحر دو »همین فاکو فل | مظب طفل

 ]مچ ينگب تس مب /بانو تسی متجاخت ر گو اکو م هفسج

 * ینا دف كنر هچ يقس رب پ افق اپ

 زاود سپکنا لکش مان سکلاپ ( عف) سکنا

 لس ۶ رد
 برعر دو بافت ام هشت هنفوگ ع) ی اسکنا

 ید یبپش ار ناسی



 یه ۱۹۳

 دنا هن این ين اعم سیا يا رب برع مالک رد

 نقش همابدراپرسکلاب ( ع) :.ث | رغتآ

 چارت ا
 ندشاهنترسکلاب ( ع) ها رفنآ
 سقن عیجتلث و وا عتفب (عر) سغنآ

 ثسجرب و ز وب هلیبم م بس وافی ( ف ) تسعتا
 * یم درب ین لب تولنع* قی زوج توانم هان

 * تسفن اه دنیت رب درگميدرن

  یوش هدوشن رسلاب ( ع) لاصفدا

 قادشا هج رسللاب,(عر) لاصقنا

 ع)
 د وش ا دج مهز | هچن اچ

 هدنن اربو نجش هتسکنن رسکل اب ( ع) ,ضانفخنا

 1 و ره ی

 ِي زبج ید وی اقو و سسکل ای م اصورا

 :ر

 تیتر من م) .لاعتیا
 نصشدازاو ندا دج مهز ارسکل اب (ع) تک اکفنا

  نداتسیا زابرسکلاب (ع) ع داغنا
 ۷9 6 ع») ۰ هدفالعنا

 اورسکلای (ع) تفاعتا

 یحشداشیمتصتفب (ع۱ نا

 مود مسکو حب ند رک ک ابرسکل اب (ع۱ اقتا

 ندش هتفاکشو وربا یر مش

 ین دش بوخ تییاعبو

 ن ونک | ينعيب
 نداتسب از اب فافبو سکلاب ( ع) راقتا

 يزبج نتفرلو ندناتس رسکلاب (ع) شاقتا

 ار تشپرراب ندرک نارگ رسکلاب (ع) نضاقنا

 خرم ره و باغغ ورتش هچب و غاز هزرچ درک گناب و
 تسا وا يتعيب و لاسدروخ نا رتشز او ض اقناز منو

 کرظ ضقنا یلاعت هل وت

 بارپس و یدهنابسجو یتشغار درسکل ۳ (عر عاعنا

 يبر ۵و نتهصنکن ار ابغو درگ و ند رورپ و ن دین ادرک
 رش نتیعنکنا و ياجب ب7 ند اتسیاو نتف ر يسکز)و

 ۳ سل انا

 ندشد افنو شقر ماو هو هنا رسکلای ( ع)

 فنا

 هریر ياعب نه هرمودر وخ رسکلاب ( ۵ ) تابقنا

 ن درک هزیر

 روش ده دول ۲ کاخ مسکل اپ ) ع) 7 ابغنا

 ندش هنف رگرسکل اب ( ع) ضابقنا
 ندمآ ردزوربرسکلاب ( ع) ماحعنا

 ري دقت سربو تشب,اخورت دقن حنفل اب (ع) هقنا
 ! م ریش تسا سنج ملع هماسا هچذ انچ تسا سنج ملع

 رخاب و ندش ه هی رب رسکلاب (ع) صضارفن
 تل وجم نسز

 نوش هد رک ششخب رسکل اب ( ع) ماسفنا

 و مکب عتغب )(ِع ) تسقنا تویگنعد درپ مویسرعتک

 نآ هفت و
 دو نایساز اریا نه اورشکلای ( ع) عاش نا

 مغز

 رت رس توت ک قاب (ع) سصقنا
 ندش ه هی ربرشکل اب (ع) باصعنا

 یادش هتوکرسکلاپ (عر) راصعنا

 يزبچ یدش هتسکش ف اقبو متکلاب ( ع) ماصقتنا

 دوشنادج مه زا هچن اچ

 تم دم" رضب رشکلاب (ع) اضقنا

 ناحش هتشکش فاقبو رشکلاب ( ع) شضاضقت |

 ندمآ دورفو ی دفنهایتو ن حمت هه اقفاو ندشءدنن ا رپ

 در انس یرذق رردواوه زا غرم ناطم"آ هورفو يزبچبيزيچ
 دم هتفاکنش رسکلاب (ع) ناطقنا

 « هشدهیرپرسکلاب ( ع) عاطقنا

 ندشهداشکرسکلای (ع) فاطقنا

 حمیو ندنکرب یبزا رسکلای (ع) تاعقنا
 ۱ تحخرد نداتفارب

 هشهتسب سکلاپ (ع) لاعتنا

 یاکرا یتشلو ناهید لاو سکلاب (ع)۰ بالقتا

 یدشهدنتربسکلاب (ع) عادلقنا



 نا

 دم اد بهجع تمایع ياهابنو ر ایسب هیشچ و ال وگ

 رب دکب زاو ی دش هابت رسکلاپ ع) جاعنا

 ِ ندشاهج

 ند رک تسین رسکلاپ ( ع) هاعنا

 نینابپج رس رسکلاب ( ع) ضاعنا

 ندرککزانو نداد تیعن سکلاب ( ع) ماحنا

 یاهچ حتقل ابو نفت هدایز و ندمنادرک یشورومشچ

 معن عیج نایاب

 يدتمحو ندش تشیزوکضللاب  (ع) او
 ام رخ دوغ هشهتفوک مسکلاب ( ع) جاصعتا

 دش هتسکش سکلاب ( ع) هداصعنا

 دف هتق اش رسکلاب (ع) طاطعتا

 مخ و ين اب رپم رسکلاپ (عر یاطدا

 ندیدرگ بو یتقر

 اه تیعنواهلاح شوتو رگنوت حتفلای ( ع) معنا

 مشچ نهم آ رق مسکلاپ (ع) صضایعنا

 ندمآ رد رب رسکلای (  ع) جایعنا

 ين ادجیب ید هتسکشرسکلاب (ع) ماصخنا

 شتر هرف باب رسکلاب ( ع) طاطغنا

 ندرک گیت رسکناب .( ع) . مایغنا
 ( ع)نرتقتا

 اینا

 ره هراب و زمجره لواو ينب عنقلاپ

 یبرت تخس و هشاب ه دم" شدپ هک هو هر اپ و زیچ

 درهبو يزيچ ی دمسر ينب رب و موخ ياوشپ و زیچ

 راع و و یتعنقب و یداتسیا وسکپب 3 يقب نم"

 هسن اکو دنش اب : دیرچب هک يه ان ارچ یبقپضیو یتشاد

 و فن اتسمو ون یزیچ و دشاب هدر وشن ب" بدازا هک

 و فی اس و هتسه"] و مار و تقو ل وا ن ون رسکو دیلاپ

 دفکن در دوآ يفب هک آ

 و يمااجزایتشذُ رد یفعبرسکلاب ( ع) هافنا
 یامرف و هان شقر

 یتجناتسربریت "اذلابورسکلاب (ف) زاتنا
 رسکلاپو سفن عیج پد عتنلاب (ع) سافنا

 فن

 ندرک بغار يزمچب ار يسک

 و هتنسوفیتشاذگارچپبش منکلاب (ع) شافنا
 يوم ی هش هتساخب یت او رابش يب پسآ
 و ندش لاپیب و هشوتیی رسکلاب (ع) ضاغنا
 يتش نداز هچب
 شیورد و ید رک هقفن رشکلاب (ع) فافنا

 رازاب یدیسر جاو,مب و ار يزهچ ندرک چرخ و ندش
 لام یدشرخ"۲و

 دریک رافک را هکاه تیهنغ عتفلاب (ع) ل افنا

 ندهشلد هد اشکو ی هشحارفرسکلاب (ع) ماتفنا
 یتشُ ز ابو نهش هقفاق رسکلاب (ع) لاتفنا

 ب"آ نهم" ردب رسللاب (ع) راجفنا

 هیام رس تنسحا نزوب (ع) تحوفنا
 هیام رتشيب عتغلاب (ع) هدحفنا
 مادنا منش و یر هتف مگ حنفل اب ۳ خفنا

 هیام يسنارسک و ر افعنق و فلارسکب ( ع) هکفنا

۳ 

 زب مکشزاهکد ر ز تسیزیچ هیوُک س وماق بحاص و

 هتن اب هد ر وضن هنا دو هاک زونه هک هر اوحخ رببت هلاغ

 نوچ و دن شفيب نآ رمعو تروص ردوهنر "۲ نو رهپ

 نآ هک هاگرهو دن رب راکب و دنر | ده ان دون ظبلغ
 ننرکار هخفنا نادر وخ هن ادو هاگهر اوخ ریه هلاغزی

 تساطح ش رکیار دفن | حاعصبح اصرمسغت سپ دنی وک

 شرک هقف ر هعفنا يفعي هتخفن الا تن مکتما دیو برعو

 هلاع زب و هرب هیابکش هحفنا دیو حارص پحاض و حق

 دفن هک دلت ره اظ تاپلک ييز او دش اب هدروخن فلع هک

 دن دوشم يمکرس ياجفلع هر وح ز ادعب هک تسا ناو رم

 بفق الطا سپ هس رم 9 رهش ز او مش رد هل هیامزیپ

 ر وطسم اباطا بن ر دو تسار و شم هچنانچ هب امزمش رپ

 دز :افج لاح هداراوتسا لیجم بش الطا هلیبق زا

 بنر د و ۵ را د هلپسم هراصعهک تسا يهايُلاين ویلنس

 < نعلع یلنغا ابا اشو فن ا ع درک سف الطا يرآ هر اصع رب بل



 رهو | ۱۷۹

 (ع)۰ للاستا

 رب هل ی ای يوزو يم 2 سطل اپ ِ يسنا

 هی ول يکي ] یزمج مظ پت بر و هه اب رادنایک

 وضع ود شم 1۳2 ابا فرط

5 
 یر تنم ۲ نورهب يزبخ ایم زر اوسلل اب

 د ی اسن ای هچره مدقو دو هعاس و د نوچ یاسنآ

 تس] یمنحو دراد یاسناپ تشپ هچ مه 9و تسد يسذ]

 2 اینا

 يردروب برآ نخ رربکلاو ٍتساحا ی ۳ ق

 هجا هک ی یوبت ناور رسکلاب (ع)

 ی هنآ رو نه ی ان کتاب ع) تک افسنا

 دوحز او ندوک زا اوندیرف7 رمسکل اپ 1۳9-ٍِ اشنا

 ندینار وربو یتخگنا يزبچ

 مگ فی عتو ندناوح مشرسکلاب (ع)  ناشنا
 یدک ه هیت

 ندرت :هنز رسکلاب ( عر) هود ایشان

 ومدناشن هنلبو یتشا درب ياجز وسکلاب (ع) اشیا

 . منی د یضعیب ار يبعبو یفقن | کد وخ ياج ي اهن ۱!ودخنتس ۲

 اهززشخن فک ي يلاعتهللا لاق یداد بهت وق

 طرشت دم ند و طاقت کتاب ( عزک اساشنا

 ن داشک» ملو ندروآ

 رکاف مایتوندنکربرسکل اب (جبف) , فاشنا

 ززمفونادرکاو تسوپ فو رلاو یقغْک هتبسهک و صعس

 فورو نر نوگ ید ندوب
 می حس هنسکدن و هنخوکرسکلاب ( ع) خادشنا

 ندشهتفاکش رسکلاب (ع) ارشنا

 یدشهنناکنفرسکلاب (ع) فاقشنا

 نوش هتخبررسگلاب (عع باصتل

 ند وب شوم اددرسکلاپ 6ع) +اصنا

 نگه هنگ ر اب ختشلاب نر 7 8

 ند او تونم هاست ع) _ عابعنا

 ی اق ر باقتشب

 دیمتبو درکيف ارو 9 دا درسکل اب (ع) بی اصنا

یزمج نقش [د ملسمو ن دسر زور
 عقل اب هش اب تحت 

۰ 9 

 افرا

 : ۱۱نین ول ال اسب هنایم

 هیزیچ زا و یتشگ ز ابرشکلاپ" (هعسد افق ابصنآ

 ندیدرک زاپ

 .زاناگیپو هژوب زا ناتسرسکلاب ) ج ۱ :لاضنا

 یدمشک یوریب تسد نا رهشيش وزجن

 ) نهش هنقاذترسکلاپ ۲ ع) عاونصنا

 یتشک ناب رسکلاب (ع) ..تفا رصنا

 هل ه هب رب رسکل اپ (ع») ما رضتا

 یدشرخ۲ یعیب لاپعتسا

 رت آه طنهد داد عتفلاب, ,(هعا)» .تلغصلا

 ی اکو اضیررطکا(8)  باضنا
 هنک او" ان ین هان ک هوا یمنشک يک هنا

 نادبناروع ریش لک دنا رسکلاپ ( ع) نا

 ار زب و * رب يعا

 هوخ رب دطوقتم داشب و رسکلاب ( عرل عاضنا

 نشرک دایرفو كناب تساحارص رذدز ندش «دیچیپب

 ۱ عره دزنوج

 ندش مه | رفرسکلاب (ع) ماهضنا

 ییشخب رسکلاب (ع) اطنا

 يزبج رد يريج ی دش شقنرسکلاب ( ع) عاطنا

 ندروآ رد یتسب رسکلاب" (ع) فاطتا

 رادرب یامرقو نقن ماررسکلاپ (ع) عابطنآ

 یه

 .شتآو غارچ ید رموسکلاب (ع۱ ءافغطنا

 شتر رسکلاب :(ع) فدلطنا

 ی هش هدیدمون ,درسکلاب ( ع) یاوطنا

 ييمکح مان منففاب (ع) شوطنا
 2 ۶ او ید اد تل رسکلاب (خ) راظنا
 اه اکنا
 ونون قوکش و مسکلو عقفلاب (ع) هبک اظنا

 مد مبظع تسا ي رهن ففخم ياب حنقو فاک رسک
 ونبزب لینشمو تسا لهم: داود نارود هک مور کلم

 ی تن 5



 نا

 راگین یتیم تفاب_(ف) ناشکه ودنا
 هردنا عیج عثفلای (هق ) ناه وهنا

 .یتفُ کش يب يخس قلاب بر ن دی ین ا

 رماو « دتنک هشی دنآ متقل اب (ف)ر نشیدت1

 ۱ : ی دیش هناپ

 دشناب يتعيب یسر اب*ایوصتفب . (ف) هکیدنا
 هک دیاب یفعپب تاذا رد و نیک يمسبع و لعل يب ب رعب و

 و دوفتمم ,موهغم ینشبپ يب اک1 مالک ز | ينعپنيا و هدر وآ

 يلفسحا ه درو" هکارچ يتعيب يربگن امجلنهرف رد

 * مناهج ياوسر وت فشع زا يم دکنآ اب # دیوگ

 * يناهج ياهيز وق کیدنا میبفار مه

 هات, صیسرترر دین اس رقرسکل اب (عفق) را طنا
 .ندیناسرو ندرگ

 .ناسکان هیجحم )15 عتقب (ع) .لادنا

 يقلع هم" ار مضوهفلعفقب (فر بورنآ

 ی ین ام یک لشف | .دنیوگز ین ها ه هک هنناپ

 یر

 هاب ان سرم «ف) و

 کرت زآ

 یدیناپج ريرسکلاي (ع) هق ارنآ

 :ندروآ دوزفعنداتسرفءرقرسکلاب (ع) .رل ارتا
 حتفل اب و یدشاهج دم زا يفنم ب" و نداد بیت رق و

 دتنل هدام"یاک دنپا دورق و نابیم يا یب هلياه زیچ

 م اعط ]

 را بر هکتسا خيس فا 2 ی

 | ی (ع مونا

 ياجب ياج زام ی هیبنجسکلای ,( ع )ی اعرفا

 عورد موبسو کی مضب (ع)۰ .لرتا

 یر. .ندرک تسم یسکلاپ ( فر فارتا

 15٩ (ریدتآ

 یدنتيوس کیپو شف رد هو سکلاب ( ع) اوژن ۱
 ندروآ مه ارفوفلح زا

 نهم" نوری رسکل اب (عد کف اهرتا
 و ساتا یینچپه و ی امد يم سکلاب (ع) سا

 مارآ و ید داش لدو نانشرک وخ و ینقرُک وخ مضلاب
  لی 11 دلمعق و رم _ییدسنغب و یزمجب یضق

 مجلس و هیلع هل | 1 یب اص م اخ , هفش اب

 ندینا درک شومآرق مسکل اب ( ع) تی

 اهسن عتقلاب (ع) باسنا
 یداتقاو رب ٍ شخاهن | رسکلاب (ع) لاسنا
 و و 1 )ع) ناسا

 من 2 يتعب لس متفلابو تشگنا

 مناچ کم رم 1 اب (ع) نیعلا ناسا

 يذ افرق" ات هد ز نمبسب حوم نون ای (بفق) هنسلا

 وه مپ ی ون رسکپ یهقعب ر لو يقثخم یاه

 هتیوگ هتوم يدنيرد دقس یز اقب اون 7 هکوبشوخ

 ندیتشا رخ تخس رسکلاب (ِع) چاجسنا

 نادشتعیررسکلاب (ع) لاججسنا
 ۴ ۰نوشههیترسکلاب (ع) باحستا

۳ ۱ 

 دشت هتسبرمکلاب(عر) هادسنا
 1 ر ۱ مع نادشاورسکلاب (ع) ارسنا

 ظجما اب .ندرکز اب ردرسکلاب )عر اف اتسنا

 1 ۵9 بل بم ۹2 باکست
 . ن9م7 نوه 0 (ع) حج السنا
 ۱ ۱ يزمجز

 .حارصر دو حق هنف کنش ی )ِع) ع )

 یاب ندیفت وه تر سا
 هیزمچب يزيچ دست ره رسکلاپ_گ السنا



 دنا ۱ ۱9۸

 يراق ناب ثببص و

 يب انک مان زین

 هر (بف ست

 هنبولزبن هرهز وگو دشابیم و اکهمهز یاب ایم هک آفسرجن ۲

 و ههقنو تحیصتو ند رک یسک هوکین

 و هقنارح رشبل ارج ير افتب

 او)* هداسو خرس میقلاب. (بقرب تر هد
 هنیرکد دمت

 زابو هنشب ول سون عقل اب ( فا ور دنا

 ,.تجاح ينعيبهتسا هماتنو هود گدنوک
 لاسارج دحرسب يرهق مانمتفلاب (ف) . .بوردنا

 یفسو خرس ,تسینیص .موبسو مگی حتفب ی ناتسو دةهو

 « وقت هفن اون دفن هکر

 ض ریو وط فا (فر يس هنهر دنا

 ينار وترز ایم مان متفلای ,(ف) ناییز دنا

 و قو وا ينا ج۱ مگ رگ حر هه اود گقجرد هک

 . هدف هقفگ حر هه ز اود.تفل زد ر وکذم كنج تمفیک

 دلاخرو د نا دش نانیزسکل اب ع) لنشاسدتا

 هز ریایمت) ینعب ختکل اب ۰.( تف ) زی
 ۶ هنلام ر

 نو مر یهش هفت فضا 02) ۳۳

 .یصس تبدح رد و (ینشا دز اب ی فقر :تکمث و ی نت

 نندرک عورش

 هیچ یه تار سسکلای (ع)۰افاف دنا
 ناله
 ,یدقش هنتوکفاقبو سکلاب (ع) ق اق دنا

 .ندینایانتنو یتشذگرسکلاب ..((ع) :ثاالدنا
 و دیزل تس دزا کلا . (ع)۰ ال دنا

 4 نداتفاو يزيج

 کرتتس رک )خب ی  ع) عادل لنا

 مکش دم[ شبپو نابز نم نو ربب

 با (ع)* اتال دنا

 ,سبروح نم شیب ردو ندرت اد 4 مکششز اره دری

 دا
 : لس ی دم" رد

 يزمج و ذ ۵ هق هففر رد مسکلاپ (ِع) جا

 بر دش هققر مهر د و

 ناو تحارج ی هش هب م نکا اب ۲عر) لام دنا

 / سس هم دنآ

 و نآراب یبرغپب * دیو يكد ور هقشنکمغ ن5روآ
 # هم دنا یکی رش مراد ناشدزف * هه ناکیدزت

 :یسک سب ندم"۳ رد رس مسکن اب (ِع) کاندنا

 تسوپ ی ۳ و

 يرمجنت رد دتیوگ هاد شدنف دنک هراوآار يمد7

 1 مت * هشون رول ذم ينعيب بوبصم نزوب ب و نا

 چرا د ما دنا ر د هک * بویصم را هید دنک شو یک
 ۱ ۶# پوننا وهقحب

 هدر" دم و ندرت لصاح و نهار ذک ماد

 جیلم ينعيب زینو درک لک هپکعنقلاب (ف) هو دنا

 ندرت لک هک و ندرنک

 حیجو لا دیپ يسراپرا ابو عثنلاب (بف) .زودنا

 » دننک حیج ينعيب ریبف و یک
 اجن7 وار اد ينعم هس عتقل اب . (ف) نودنا

 و ی

 يهاوخ * بسا .داشک یا ش ينغن یمعچ یی ز ون تار

 ن افچن"[ ينعيب مود * نودبا يها وحخ يبر نو دیا

 ,ید دنا لثم * هنتخاس عموظتم گه رف بحاص « دم7

مریس * .ند ۵: دوب بقچ انچ
 ۳ هامرن و نا يتعپب 

 , .دشای



 ی ی ی تی ی شو ی حس

 قوا

 ناهشاتخرک لک رسکلای (ع) فاثنا
 ۳ ۱ ۱ 1 / ۵ م

 رپ د نامهای

 ) 3 9 کا

 يه هج

 رکب دکیزا و یحش هابت عتفلاب

 ودام داش هتف فو ی دش هد ویرشکلاژ ابق ایر زا
 ۹ دارو

 ی یو دا ی هنا

 ر "لضعل | تاد )رب هرن آ ودح تن برع د وب ه دو

 رد هنشون فللعم نشریب د بن 99

 تساهنج يفعم و

 هدنک اکو ند وی جلب نیو اهنآ

 7 طیب لک لک هو

 تسا ياونمانو فورعم تقلب (ف) شبادنا

 هنل بس ورع ين ابو هراستر رد تنیزاتجب هچن او

 ی 0 هاهنا

 اوت 5 هافو بت ۳ ( ید 9

 ب داخل و

 ترمدق یتعب عنقل اب ( ) تسبنوا زا دنا

 نی تسمد وا

 هاکیسماف فاکابو متفلاب / هتق) رکش ادنا

۹ 

 ی دش هتشادز ابو ندشمود عنفل اب  (ع) عادنا

 ۵ ندرک بانشو بسا ینف م باقشی و

 يايبزو يگشسار او ییتو تفورعم عتفلاب (فو) بن

 فرم زد ویو وا هسکل اپ "ما ین يبرعر دو

 نکاد ی بهشيپو فای

 یی مه تصتسم و م او | مس یفگپب و هنیوک زبف

 2 ثزل

 یدک لکهاک رز تفلاب ۰( هل )  نادبزآهقا
 تشوب شتاب تغابدرسکلاب ( ع) غایب دنا

 ناتشگرنّزا برش مانرسکلای (ف) ناجهنا
 يوللتو اد و هقلآتفت ۲ اف )  سخ دنا
 روب هلا جا رض دش اب هاغپ ينعيب رخآ رد هلپپم یبسواخ

 ۸ نشیوخر د را يسک ينارارچ * هیون يجار
۱ 

 ترد رج ه راهق# هر اکرم ال رک يپک یبآ

 | نوت اور فتا

 فا 6م ,زآوخ دنآ

 "ان اونو اوت

 يباتابستا تسبهعنرمتاب (ف) . دوتخ دن
 هد ات تم

 يا یتعید اه دال مرح عتفلاب :( فقا): وا

 لیقو ماش ,۵ تسیرپق > میان زت و هانتک د ریودخ هل ور هک

 و نآ عیجرهانآ ماشرد اتم اه د

 دحرسپ تسیرش مان عتفلاب _.( كن )۰ ی از ها
 انسو دنف هحرس و "نان دیو مرام ارخ

 هوم جام بود و دن فتق ترسکلای (ع) جار دنا

 1 لسفلا عطقتم مانیبت و نهش

 نور درب بلال یو بیس از هدف
 ,یننر شمب مد رسکل اب (ِع) عار دنا

 مد ينعي عتفلاب (ف) نژاد عن 5 تا

 ندا و ؛برورب سفن لبقو يراد همام) سفن نت
, 

 ۱ تا ۵ هد مم
۳ 

 نریم کت ( بن ) "ط اوشعر دنا

ر اوقسا ياجو ماصح وه اقب یه
 )نیک هاب[ اهب هک

 راماز نام, رد حتفلاب (ف) وخر دنا

 ۳ .بف) اروخردنا

 نم رو و خیز ۲۳ هر هنگ میظعت هدافا
 | لییزتلتض > سیقداب ( ب) دروخز نزا

 7 مراچچت نوکسو ووبس | مکی نقی. .(ق) لر دنا



 نا ۹

 يز اقب ارنهک ثسیو ماد مان حوا «نوناب كنه رفر هو

 فنی وگرورعز

 ندیودردللاب ( فٍ) اجنا

3 

 زر جو 0

 تجاح ندرگاوروع دعو ن درک افورسل اب (ع)۰ زاجنا

 ار وسک ند رگ .دملب ملل اب (عد) ساجحنات

1 ۱ 

۳ 
 هی يلتتسر"۲ و

 راک شضشرخآ۲ رسکلاپ (ف) نیما

 حتقب و هتسکش ندش هتسب رسکل اب (عءف) رابجنا
 دنز اس تبریز دکعغنل اریثک تسپهاُْک موییس مضو لو ا

 عاظنب هکر اکو ر اک رج 7 جعل ای (ف)

 نتمجربمج يدتتب عتنلاب: (ض) » نتحزجنا
 ندشء هبشسکلاب (ع) با ذجزا

 م لحن ا الجز

 فقزحار هشر ور جو ندشد دیبشکرسکل اب(ع) رارچنا

 ندش ه دیریجعم لا نو مه جتبورسکل اب (ع)

 ۳ و و ی

 يد افشوررسکلاب.(ع) اجزا

 رسو سلم نه ثغل امرعذغل اب (ف) ياسنيچحتا

_ 

 هعبس تارابسصتقلاب(سق) یابیپ نودرتمجنا

 منکشو يرر هتفرگ دزرزفان روم ( ف ) خوجنا

 ما دنا

 مادنا منکشو يور هنفرگ جتغب (ع ف) عوجنا

 تش ذَگ کن انچ دی" زین هپچعم ابو

 «دنکربوندروآ نورییرمکل اب (ق) فابچنا

 نم

 نا
۰ 

 مرکدشک نورمب لو عاهب (تق] 0 نیا

 فوت وم یار ابو مقل اب. (فر) ن هریجعدا

 ندم جارو

 ۵یمس تسی فن ] ینفلاپ (ب) يربزوریجدا

 یبرهبش تب ار

 يسهع رب هک تسا بانک مان سکلای (ع) لیجنا

 دوب ه دش لز ان مرع

 یونادرگب و یزیچب اه ک ۳9 اور مسکل اپ (ع) اجزا

 راوخ مک مد رم حزفل اب (ع) انا

 ند ررازت و,غالرسللاب (ع) یفاحنا

 ی هش تشپزوک مسکلاب ( ع) فادجنا

 یفذرر هويزمچزا یتش ذكسکلاب (ع)  دارچنا
 ندش هد رکاو تسویورسو ی فش ه دبشکز ار هورودو

 و ندش هذف اشدليم" |مبووسکلاپ .( ع) عارعتا

 دوخ ياج ز اوضع درو آ نوربب

 نیش هدرک لیمو یدش مب تک فارحرا

 یتشل

 صش هدیرد رسکلاپ را
 ندش هفحخر مسکا اب (ِ)

 و و صد عرب عاج

 صش هتسکش یی پم داصو ابو سنا (ع) زا
 دورفو ن دجنابشو ندانفا سکل اب (ع) طاظححا

 لب جز |

 یک میچ خرن , دمآ

 ی دش هتننکشسکلاز 6عر) ماعععنا

 ندشهفی رب رسکلای ( غ) لاعسا

 عدلعرا

 ندشهداشکرسکلاب (ع) . لالصنا
 ع.دانشک طرفنمریغ اعبورسکلاب ( ع) و

 هم اج ندش هنلو راز ابن

 تشبزوکیتفلاب ( ع) بک

 ندش» هیبخ رسکلاب .(ع). عانحنا



 عازمنا

# 

 تا
 لعمززا سرود هجا بگم اضرور سلب ِر ع اشنا ۱ : 7 ۳

 فازمچ ید روت نو وب رسکل اب (,ع) ب انا

 ندبزک رب طی حاع زاخبورسکلاب 1 عا) , لراعتنا

 نانترب و ننکو نهم نو رهبرسکلاب (ع)

 است اب ی هلرک تین فیکلاب (:ع) ۰ بم استا

 یتفرف هضسن رسکلاب ( ع) خ اسننا ۱

 ندش تسمسکلاب (ع) عاشتنا
 ید فنک ریو نحش : دنک | رپ رسکل اب ) ع) و اشننا

 تسد واب نهیساما و ربا نتساوحخ رب

 راگب و تساوخ ياب رب رسکلاب (ع) باصنتا

 یتشآد یپشدو ندوین مابق

 ننفر زی ذب تعیصن رسکلاب (ع) ح انصتتا

 ۳9 ی را نان ۹۱۹ راصتتا

 هو رم شاد زابو

 شتاب ها دو ید دین هنکل اب ( ع۰) فا او ا

 یقشحخآ ینآ رس رب دعنقم و

 ی هشد دیشاپ دجعم د ابغب و سمکل اب (ع) ها

 ی هتنامو تن

 ي زیج دز و7 ن وریب رسکلاپ ۳ يا ) فی اضننا

 درک رتذ رعشب و یکسب ن دیر رپ و ي وع ۵پ

 یتسبرپکرسکلاب (2) فاطثنا

 یتشاد مشچ رسکلاب"( ع]) ِر اطتتنا
 هنشررف و راک یادش تساررسکلاد ( ع) ماظتنا

 نده دیشکا

 هیاپ اچ یتشاذل ار چب بت سکلاب (ع) شاعتنا

 نادشنوزپپ وندشتسینرسللاب (ع) یاقننا

 او وین يه انلبیو

 شئرث هایوز ور نه هنلیرسکل اب ۱ ع) ن انا
 یدشهدتهاهاو

 ید » دناشنااغبو نمکی (ع) سض اغننا

 99 مجتا

 تنگ دیبا بز عاجتنا
 ناوعتماواوضر ندیزف یرشکتاب (غز هاگسآ
 ن:دیشکرب ماینز ا ریشيش و نورمب

 یتسب و ندزک قبور رسللاپ
 یتفاتشرسللاب (ع) تاتقنسا

 رکاهجو نداقس ف دقن رسکلاب (ع) داتنت
 هاکن را م ینک

 یسزاراشو ندنشهتسب تروضرسکل اب (ع) .شاعتنا
 هجا ای كتس ات رتش ندز یبمز رب تسدو ندرگ نورب#

 دنچومز | يوم ر دنکربواطقف ان وزیپ هاب ابو تسدر د هک

 ندش مک و یدک مک رسکل اب (ع) ص اقننا

 و آجر ديعیجت هتسکنترسکلاب "(ع) «نفاغتنا
 پاتز ژا ناهنیر و هشز .ابود اذیت نیش ناویو

 .نتف ماجب ياجزا کل اب.( ) بو
 یمنکز ا.ي دیننک هنیک رسللاب (ع)) ۸

 شاد اتو یتسکش جيجرسکا ای *(ع) 0
 درب نایت
 ينوزفار اد و نمکودا شتصتفل اب ۵ ضخا
 ندشبحم هپان رتسکلاب (عر تست
 يزبچب و, یهیناسز نایبایب رسکلاپ 5 اهتنا

 ,ن گاتس | ز اب و همسر
۱ 

 ندرگترافرسکلای-( ع) باننا
 ندزرب كنایو نجنک يوج رسکلاب (ع) راهتنا
 تییهنغ تصرف و یتقای تصرف رسکلاب (ع) زانئا
 ین ه موج تب رفع رد میش
 تن نا دن ۵ب تنی و کم همکل اپ (ع) ساهتنا

 ,ینس اوخ رب مسکل اب )ِعر صاشنا

 ندرب يک تمرجریکل ابن: (ع) , الت

 (ع) يتنا

 ((ع)) مداغنا

 میعل اب ر(اع ) "یفنا
 نادیننکنوربب و نتفر نوریب منر نزوب (ف) جنا

 ۱ اد رخ سپ عفت اپ ۳

 عیجرسکلاف ثانا هام



 تا -ف

 ندر شومارفو ندرگرا دیبرسکلاب (بف) یابنا

 1 بس بحح

 مرن نه ۲ حتی (عر تمنا

 ندشنءدنکاربرسکل اب (ع) ت اینا

 دن هتسکنن مسکلای (ع) ٩ اتننآ

 تسا ه نیین عیجواو امر يابارتعتخااب ی دنا

 تسا یهآ نتلآ موبس مضر کی حتفب ( فر ربنا
 يبسا هنس ته له او دن ریک مک ش۲ یادی دکآيناگنها

 هنیوگ
 دو رتما يفعي عقاب . ( بف ) ۵وربنا

 هر اپ مضلاب لبقو مویسومکی حنقب ( ف ) هرینا

 زمن و هاب هتکب ر شیوم ی دجشکز اب سپ زا هک ي قضا

 نآ جغو شک بارش اب عتفب لیق و هوک هر دومکش

 هدخومابرسکو نوننوکسو لا عنفب (ع) سینا

 هدرکل اب هاغ هدوترخار د هایپم سراب نوکسو

 هداشک و ندرک يخاتسکرشکلاب (بفع)" طاستتا

 و يننوخ يفعيب یسراف رد و ن هشهدرنسُگ و نقش ور.

 تسا لعتسمزین طالفخاو حارسن ]

 ندشهتخیلنا يرسکلاب (ع) ۰ .تاعتننا
 دقت هتساوخ و ندشراوازسرسکل اب (ع) عاغبنا

 اب(ع) .هفالبتا
 هتی ولی دنهرهتر هک يلبنر ينعي عتغلاب ( ع) . هلبنا

 يزيچ» هنیوب حتفلاب ( ع) "نا
 یچ يباه نابب تقلب 6 ع) بوبنا

 رجاقتشنبرقاو تفلخ ينعیب عتفلاپ.(اسف)* نذمنا
 هکاخزک ی انچیه*بیق اع دش اب کاخ رد تندوب "دیگ

 3 ۵ نهشدد اشکرسکل

 ۶# نیز د رهن ] هش

 جات نو دکب هک يورا د مان عمل اه (ع) فوبنا

 هننکالایتسا

 ور اهیو ترک یسر اتو ۱ واب ونقل اب ) ف) وبا

 تولتخب .* تفوذ اناوچ اب يم هو دناپ# دب رک يم الظن

 * تفراناد راک

 ۱ یدرکيوب نس رافواو اب و ستقلاب ندیتوبتا

 ندیربد ندشدیرب رسکلاب (ع) تاپبنا

 نا ربمافتی حققناب (ع) . اغینا
 زتدکضج هک نمرگ يبريجنا یزوب ( ف ) ریبنا

 ابر د هکبزپچ هنیوگ و

 ارعشلا ۱۳

 هنرارب رژ ود گ اممو هنز [ ینآ م

 مع مر د و ثسا یعبص نیاود رک رب يتعيب

 « دش بتا

 لاح يمن وخو شاعم یحا رف حنقلاب ( ع]) غیبنا

 خارف لاسو

 تسیر هنکسر ه دنگوس نونزسکو هیب ( ت) تنا

 رو دنی وکار هنپس کن اک مث نون رسکب و عن

 هنن اوخ هاش

 ی فک ج اتنا

 ندشاورذو نهنتلح رسکلاب (ع) یابتنا

 ندیزگربسکلاب (ع) ۰ ف ابتنا
 هکر !۵یپ و ی دق اه کام عر ی ایننا

 ار يسک ن ین اد رلبصو صبر هیمکل ,اپ (ِعر اجننا

 ی" و گز ارب

 نرطب رکرب مهجابورسلو ) عر ب اجمنا

 شت 7 ندشهتخورفا سکلاپ ( ع) جاجتنا

 | يسک دزنو نقیج بو ایت سکلاب (ع) .ع ۱
 جز دروس یتف ر

 ندرت د ات وه ی جرات
 1ب

 ۳ بت یابی (ع) باحتنا

 تسب رک دنلب زا و

 نشسیوح رب يسک یخس رسکلاب (ع) لاعتنا

 یتنت اد ز ابرسکل اب (ع .یاکتشک

 ندرت ربکت مسکل اب ( ع)  اضننا

 ن دیشکنوربب هیجعم اضبورسکل اب ( ع) باختنا

 1 1 ندیزک يپ و هو

 رز سا سم یا تا
۹ 

 ب#



 انا

 ماخو ندینادرگ راب نارگسکل اب (ع) و دانا
 تشک درک

 دش شررو ندرک شور سکلاب (ع) تي هانا

 دم ماخار خم اجنو

 هدمآزین فلا ف ذعب فورعمجتفب ( بق) ر ان

 فیرعترد عماج تیبو ددکن انچ تسا طلغ فلز خیبر

 ییضتم تسا عق او دنه رس دلب رد هک اطلس ظف اح غاب

 اهرب هلار انا *شناشن يوجيم هکوا, ان ا# تسانهلودره

 مبوگهچ * نیا راب شت7 هک شی اپلگز * شناشب شن
 و دیار ان لُگوا مان

 هاهرفر انا

 ورسمدخ هجسر داش ین هوک 5 هعو وچ هنی وگ نوتسیپ

 هوک ,د.تسیر انا تحرد حتفب (بق)

 تسدرب هک هشیت درم ی رهش هک دا درد هزاو"آ غو رد

 ادیب رانا تدخرد یآ هتسدز او دز دوخ رسرب تر

 دوهتمم هفخوس.نابم خوس ی هوم. هل ,دش

 ایهچساخشح هو وغينب حتفلاب (ق) اریگرانا

 ياري تسا عفان نآ هچ هزوم يفعيب ر انا رسالت

 هتیوُگ لاعسا نابز يز اتبو هترس

 ندق هنلیو ندش هدایز رسکلاب (ع) هقانا
 ندزک یاووبوز دادونی درک اطعرتسکت اب حاد هل اقا

 و ناو نجاب و ناکن هیرفآ +عتفلاب ( ع) مانا

 ه دمآ یفعنیاب زین مینأو ه دم" زین هیپ

 ناتشگنا ياهرسعتفل اب (ع) لمانا "
 ندونابارخو ندرک باوخ زسکلااب" (ع) هسانآ

 دی دشتوعتقل ابو ی هول فو هلاذ مقل اب (ع) تدرافا""

 « هتنک هل ان ر اتسب دم نوف

 هد.مم دن زرفو یدیناریم عتفلاب (ع) هتنانا
 نا

 ار هدنب هچرهزینرينيب درخر نقاب (ع) : هینانا
 سذن هنیو هچنافچ یههنا درک فاضمدوخب و شاپ

 ی لد و نم حور و یم

 هتسه"۲ یدز و يگتسه" عتفلاب ( ع) و انس

 1ورس بنا

 هنیس ينعب هچکاماسمود عتفو وا مسکب (ع) بلا

 نتتایتبسن سکبمتقلاب ( ع) , عابنا
 واو ن دمنایور و ندهن و ررسکلاب (ع)۱ ت ابتا
 تسا« هم" مز الو ي هعخم

 ۳29 رای یو و 9 و

 تیعنرب یسراف فاک

 فییع ياج ندرترپ يتعيب حتغلاب (بف) ندرابنا

 نآ ج و لک اغب

 یب فوفوم ياراب و حتقلاب (ف) در ابنا

 تیعن اب هدرک

 يربسر اف فاکابومتغلاب ( اف ) ييكرابنا

 یزب عتفلاب - یر ابنا
 تکیرفن يسر افبزینو حیجايیقل حققل اب .(فع) زابتا

 هنیوک ار

 ٍ .. نضرک لاک جتقناب (ق) شابثا
 ياحيب فنوفوم شو يار ابوهتعلاب (ص) ۰ نتشابنا

 ه دم تسا تدت ذکدک ند یایفا

 «درکرپ فوفوم.ییفنابو حتفلاب (ف) هنلش اینا

 ایم (ع) و
 و لک ءاچر

0 

 هرم گی هل ایحب رد نز ود نفچ حقلاب ( 6 ۰ عابتا

 دنی وُک ی توس ش دنش دوب را یاددناپ

 رز سد رث اهر داب هتسف" مسکلاب (ع) یارنا

 دنروا تیورد هریخ ذو دن دنی نایمر د ناشیور د هک

 هاثیب هت اینا

 ك نابتا نابه.یتمیب متنلاب بت هچجق انا



9۲۳ 

 (ع) یناما
 او « هش و هوا ارد جارعم بشار ر سن

 ت
 هک بلطل | ثیع م رس ف مخل ۳
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 هعفا و يبآ بل اط يب | رتخد هک دنی 0 نا راهسب و ذوب

 5 نم" عوق هب وا هذاجن راه

 ندرب يسل تمرح مت اب (تعد) اک اما

 يیفس تخس عتغلای مضلاب..( ع ) . :تکهما

 نتشوت هکنا میم هی هنثو مقل اب (ع) يسا

 ی ر ناو و

 هش اب« هناوعتز

 )نجس میم (روکیسر خوب( لی
 هنیول زین ناجیشو نابما

 تسبومر د بوم یفعپب يرخفر دصتفلاب (ض) هنعض,بآ

 لوا ير, هذکسر د دا هدناوع مبم حننغب یمقعبو فورعم

 تپهچب دی کشت اما هتشوناطخ تفب هی ومر دو هتخْلصا

 يلا# هی وک يماج يولوم هچنانچ تسا ور ترورض

 ۳# ییواج دضو رز ] لعخ ۳ امتکی بم | هونغ

 يسلز | یفقناد یهب مشچ تسن ادار دو

 (ع) ریبا
 مالسل | هملع مضح يفعي ع .نآ ویجا اربما

 ی امرفنامرف و هاش هاب جفت اپ

 ينعي اح حنفو یونرسنکب و حذفل اب( ع) لخل اربما

 لعحدو هجو هللا مرک بل اط يبا یبنمویلاریم | ت رضح

 همش سلممضل اب روبن زو یاعب تسا هلصن عیج رسکلاد

 يهسا ترشابمو عاپجزا تیانک ( ف ) ریما

 ورغال دنکا ار یتدک # درلم ناب وحخریما درگ يسب * دیو

 درون يو رم

 هنناوخ لپت | من" برع ومو ددرم (تف) وسزنیمآ

 هابسي ومو درم یسر اف ای اب دو هم (بق ) هرمآت

 هتخیم" مهب دملسو

 ترضحينعيمفلاب (ع)۰ مالک قداص یا
 مالسلا و اولاصل | هیلع هاغب تلاسو
 شنبما يسراف يايابودیلاوحتفلاب (ف) بس

 نالوقت ندتارنآ فو د یو

0 

 ائا

 هاب "۲و

 هو 06 ۱ ۲ هعبسا
 معلص دیعمهانب تلاس, ترضح مضلاب  ایوک یا

 هکن | او حالس یبدرم مومس و مکب عقب (ِعر لیسا

 تسشن هناوتن تسا, بسا تشیرب

 هیوم بحاص فو رعمرصقو دیب ( ع ) نیما

 7 ينعب تسا یبیه ب رعم هک هیون

 هیااپ

 هد دشم يابعتثو نون سیو مکب مصب ( ع) هنیسا

 ور رآ

 شونتودیلابو نامز کدنا هیلاب( ععف)  نآآ

 رددشمر ون عقف و مسکل ابو جتفقل اب و ن درک هلان و ندوب نوف

 يلعم یه اکو دن رامالک فیقصت يا رب هکتسا هیلک

 در اد يتلعم ودیس راف رد دف رآ يمز ین ير"آ یفعی معن

 مو ۵:تسا ؛فورعم نآ و دوبار ود يزپچب هر اشا ل وا

 دب و دی امن رد نامیورب رقنب هک بوبحم رد دشاب يتيفيک

 اریفت ظقاح هجاوخ اتفای

 تسین یا هه اش * هدوهن مظنار ينعم و دیش نیا يزا

 در | دين" هک ش اب یتآ تعلطد دمی د ر اد نابیمو يوم هک

 دبمن اکو ءز وک لثم ب۲ فرظرسکلاب ( ع) عازا

 یقنایرد «میمیورسکل ابواهتقو ههلاو حتفل اب ور 7 ریغ و

 ودانا ییرظانریغ یل اعت هلوقک ن دیس م يرزبچ تقو و

 ۱ ام ينعي حنفل اب

 یلاعتا دخ يوسب یدیدرتز اب سکلاب (ع) هتبانا
 نیل و او

 نا عبج نا ناب (ع) ث انا
 !ایش های رسکب وریجنا عیجعتفلاب ( ع) ریجاان ]
 ندبناباوخ ههجعم "اخر رسللاد (ع) هنتخانا

 یتشا



 مذمی و یا یینعتغب و * مر ابنار ۵ سم,

4 
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 .« دنوش یپی میمرسکو دپل ب رر |نیز و ينييا
 نیما عیج حثقو منخب ( اما

 رسکلاب نانما و نانیم|دیلاوحتنل اب (ع) نانما

 .ندمآ۲ نورمب

 هشابن يومآر وا هکنا مربس ر مکی حنفب (ع) . ظتتما

 « دون یفعب تسا یمارخ ففشم هک , یمرخ تس اجنی را

 زازه * دیو
 راهنا ر ۵ دنا هد اپن ۴# لیشح ه ول ز دپبش نمد هنما

 ينزوس تس | تك رزب ی فک ٍز وجح هچج 1 رپ

 جنب و نده نس

 ما تیاغب درم مود مسکو مکی

 ومضب ينييا اي هیذشت و عتقی . (ع) هثنبما

 حیجين امآ دارم ووز ر"آ و شور دای هی هشت ۱

 هلثیب نونما ناسرتيب دلار صتغل اب (ع) .ندیهار

 هک روپشم تسیی.»ذ ِط دور دو دهیم حقی (ف) ما

 تسمش د هتیوگ و تسا عقاو ناروتو ناریا ناجع

 ثذ مث و روصبج نایمتسا مر"

 ات رسکیو هی هبتنب تجم حیجتغلای (ِعر تا دی

 ناککدرم

 *1 تحح ه 9 ۲
 حد ام ۲ فررعمواوو مویضم میماپ ((بش) توی

 یهاشوباقعوز ابدنن ام هنیول ار ير اش ناروناچ

 توما * لابقا تخب فاق هلت رب * هتفک لبجنم

 3 تن  تلود بپاقع

 تک 2 99۳۳ نجف یات دنکو فورعم 1 و و میم مو ) ۱ ارز ۱

 ابودلاوحققل اب (تفر لزا نآگتشومآ

 تا لیق و ابلوا و امین | یفعی نر ها

 1 را ۷ هل

 وما اهنتکیل هنیوگدوم | با ارن او هنناوخ نوعیچ درذلیم

 (فر .یومآ

2 1 

 يراذ ی وصیج يوس هتفا شرک * دنیوتزون نومزو
 سوم اق بحاص و * دوز هبوما "ریل دلبر تب

 تسا لما عیعص هی وک

 دقسار "و شسار" دودپم حثقب (ف) 9

 ندش هتخبم او ندش ربو ید رک رب و ی هش

 مایت و هدوسآ یزوب دو هيم عثقب (ف) و دوسآ

 هتسار ۲ زین و هد رک رپ و هنکبم |

 اهراکينعيب تسایما عیجیمتیعب .(ع) رونسا
 هنامرفو

 ناکلاس مالطصارذ نمتیضب (ع) يلل زوم ِِف 4 -
 نشابن لقعز ان 39۶ ابن هنار 1 یخی وا نا

 هشاب دوجوم يتعي دنیوُگ مه ید یتر ابعبو نهعرد
 يتاذ جراجزد یفعب جراخ رد هلتاب .مولعم و لقع رد و

 دوش ه دان مان ۶ ویح ار وا هک دش این

 وا یاب یسجیلا یزصققکای> « (تنقا) راکز وما

 ری خب دنپ درک اش بفوق وم "از لصفو يسراف فاک

 * دن ز ومآ و ملعم و

 فو عمواوو مویضم میماب (ف) نومآ
 دش موق رم ه دوما ينعيب

 اند رک يب  ینعی ده او عتقلاب

 ندرک شوما فو شومارف ییتعتفی ( ع) ك

 و,ناد تو روس یخی ی خم)ک له خافتخم مهم ای و

 هیدشذ و یاغب و دفن او خ « جم بر ءو تاود .ر بس و ۳

 نا حیج تاما ردام مغلاب و يخ تنسکش تن

 (ع) تاپما
 دنیوکار لصا

 ما ور دام ينعي هما حیج مضل اب

 **ب را رصافع يفعي مضل اب ( ع) ییلفس ت.اما

 دوقعو ماع ینعو مضل ای .(ع) ی ولع تاما

 : ۱ حاورا

 نذاد_تلایمطو تن رق رسکل اب ع) لاسما

 جو ی ی ی (ع) ناسا

 ندرت

 و سود و



 قما /9)"
 حس

 فتا هتخبم ۲ هل نز بآو درمپآ زین و هنخمم "۲

 ع)  ظ انشتماد
 در طنشمو فن ونک

 ۷ ر ًانضصما

 عی ت (ع) ضاصما

 ردو ندرک ناورو نیت ار ذگرسکلاب (ع) "اضما

 هذی کو ساق ن شد تفرع

 هم 1۳ 32

 بد ها طسم ۱ ۹1 هایی او
 4 1 حت 

 ربهم عج ن لک ب ی اه رپ

 ار یسآ فشع یحمناز وسرسالاب (ع) ضاضما

 رد 2 هی تک ارج دود ا ندینومو

 نآوقصایح اونزا تسب هبرتعتغلاب (ع) تدیضما
 اهر اب متفلایو نهیراپناراب سکلاب (ع) راطما

 د سويد اجرهدزم هی ههتنلا و رسگلاب ( ع) جما

 د وش سک دیه يار عبات هک يا ر فیعق

 ۱ اه د هر حل اب ( عر) اعم

 ش دته هک یطارتخ عتفلاب ( ع) ضر الا عاعما

 ۱ هی و هوچنبک

 اپ (ع) راعسا

 ته رام ]) زاعما

 ندوچبب و ندوآ دردی رسکلاب ( ع) .صاعما

 ۵ ردرآ

 (ع)  ناعما
 ُأ

 خرد توت ۳

 بفانن

 بسا نتفررود و ندرکر ظر کین هسکت اب

 يتقر رود وب درگ ن ادم وندش نواز و نهی واز

 نآ ن دیس
 ندرک,ارق ا,يسک فح و در درو نسل تثحو ٩ (یک حب

 م ایسوس ندش

 مش ب رس و ي ماک مد
 7 مددایت و,یجم ز

 ن انپ و ل ام ی ندبن مگو ل اس هنر ابی و
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 حام هلیپم یمع عغب ( عر

 ردومتفب تد اعسلا هفصت مد | روا هک ( ع) اغمآ

 يه وکز ب ینعیب هتفکر سلب الضفل | دیوم

 نارنشا هطوقنم یبغیو حنفلاب (ع) صاغما

 هدیرکرب

 بوع ما

 الو فذنارخخ هژساوحخ ده دک تسا يشخب یاب مد دن اپ

 يناد امب نالوغر دامزمنو رطمک تخرد تساد یوم

 زارد ییتعتفب ۰( ع) . فسا

 یکیموزیاجو ندادتسد رسکلاب" (ع) ناکما

 می مو ر ایسوس میر د هضبب ریو » یتتسناوت و ین

 نآدننامو عام ور ایسوس تنگ هوحریز رد هضبی و
 .هازر دام يم" افهی ان موهسو مکب مناقب (-  دکتسا

 د راهن مشج ي اج هکنا یتیرگو

 .عیجالاماو دیمایتشاد دیما ییتعتقب (ع) لا
 ترا نشون تفزع دو یتش وف سی (ع)  كابا

 واو نداد تلپمو نتشاذفآووفو تسا تنقو رح بیک

 وال حنغب و ندوم ذ یفشونار رمغو شون يزمجد اب

 هات

 ح لاما

 رث یبرهشو دتبسول حش دییسو « اهس رب ار ماعطن در

 لب هبور یتخادناهچپ رسکلاب (2) صالما
 ! دچیرسال اب (ع) ط لابب ُأ

 روش رس همکل اب و تشیعنف وم مان عتفلاب 0

 رققفا یتخا دنا مکشز

 نداد نزو ندرت هاشداب سکلاب (ع) کالا

 کللمعتف] ابود ر"۲ ینترس کین و ند رک يزمچ هنوآ دخو

 کلم عپج ن اه اشد اب واه

 دار درو[ :دوتسی رسکلاب ( ع) ل السا

 شد رک ولمو نتشون يرزيچ

 رت يکينوکنر دوبک عنقفلاب ( ع) جدما

 . فلطمرتید يزيجرزا ماویهعتقلای ( ع) سلما
 هاب د شد

 هلما ينعبب حنقلاب (ع) تکلما
 تتیوگهلتواین دنههکتسیهومممانیتقلاب (ف) هلما

 ۱ هاب نایب متفلب )ع) سیلسا

 و کند قیر
 قرک مود حق و مکی مضب ورم وود هن و دن اب ییدزن دن

۲ 

 يزغچو مچ

 او بو )اد سا یچهب حفل اب )غ) نما
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 یی کید زن تنعب مهش و رپ يقشا و وش راهسب اب ره

 الا ماکحا پح اص يحم"۲ یدلا فیس تسااجنا را

 ماکح -

 ندوتس رسکلاب (ع) جا هما

 راد داهمو درک دهم مسکلای, .(.ع) ها دما

 يزيچ ندادبآ و تحامج درو ۲ میرود ندرک تواد

 تسی هناپبپ مفلاب و د دم عیج عتفلابو او

 فررعم او | درا دينعمو دوتفم میم اب (ف) تم

 اهراپ * دی ام رفوو سخرهم | دوب هقیطل و ههب دب مرد

 دیک ي دوب نزاون هق * صاخ سلجپب ي.دش و و

 هوشعب ي دوین هک هدم7 یخوشب يتغك ها * ,صاقر

 # ی نخیعش

 درزو برق و ماچ قطر را عقاب
 « دام یب هک تسا ييل اع عتغلاب رما هف وصتم حالطصا رد

 توکلم ییلاعار ییاو ل وقع لثم هتشگد وج وم تدم و

 تخسو تفْلَش و بجع رسکلاب و دنن او خجم بیش يول او

 ه۵ س امرف و نامرت راکو راهسب میمرسک و لوا حتفیو

 هرما عیج دشاب ناباببر د هک كفسي اپن اشن ییتحنغبو
 ییکرس نارد هکهدو رو رت جات ار دی دشت و یسنعاقب و

 دنناپ

 مضاای و ماعط یدش ر او رسکلاب 9 عارما

 ریما عیج بم جلو
 ن هیناد رگ هاشرسکل اب 0 9

 رجهخ درک نت و مرن رسکلاب )ع) | رسا

 جات تخسو ی هینار ذْلبرسکلاب )ع) روا

 مکصم و يمک یتخا دنا يارب ندرکریب هات و جت

 دبع ندرک

 [نسر عتفلاب )۶ سارما

 کید زن و ندرگ رایهب رسکلاب (ع) ضارما

 لام)دنوا ۵ و ی دبس ر لایب تف7 و با وصرکغب یجش

 اهرایهب عنقلاب و ن هش هدیسر تقآ

 ان رایسبو شد بآ[ نتچیر رهکلاب (ع) عارما

 ۹ شسا
 نت باوص

 تچرد علاش و شیر یبناوج حتقلاپ () ترسا

 دن ی ۲

 هنبوگ از تروص بودن يگدوکدمما سن رعردو مس

 درو هو شبر تبس مثل اب (ع) دو مآ

 يک دنا ینعیب نآ مضو میم حنفودیب (بن)
 عارماگتسرب تس دن اینریجز ا * دیو ياسک يزيچ زا

 ز دقهب و کدنا میم مضب.ع خرما ۵نا هتک يضعب و *

 دن نادرگایو ف انوراهز هنا مم هک بسا و

 هبداتف اریزهنو

 هیاب ر زا ؟ هنک ارم داینپ هثد احمتس لهس * دیو رغف

 وبا هبترم وردق یفعیبو * خرما ز ج تسدن این دیما
 دنادب * تسوه هنویپ غرین7 لد دن ا دن * هیوگ روکش

 ننسپ ينعيب ین اماس ۶ تین

 ریس هناد يکيپ * هیوُک يانس هجنانچ هد دروآ ییاکو

 گنهرفرد و # غرما دوشآ مم رم مرد ۵د هص# حرم درب

 تلالد ۹ 5 در و[ بیپ نیش و هتفگع فن ود هب اق ينعيب

 دراتفوادام رپ

 هوبم مان يسرافوارابو حتفلاب ( ف) هو رما

 5 جم[ ریون ناتسپ»ب هد نق 9 اب ارد للم رد تمییپ

 ور دریشو دوشم تادف لاشم هک دنا هدروآ و دننک

 هتس يدوب#ث وحخ

 يترف و نداد بار یمز عتقلاب ( ع) هع ورما
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 هللا لااق لی هزن تفورد يد عتفلاب ( ع) سسا

 سمال اب مل ناک يلاعت

 ندرکهاگنایشرسکلاب ( ع) عاسما

 ندونر تسهب منکلاب (ع) نلاسسا
 ی دیناي

 نتشاهداگتر داتساز ابرسکلاب ( ع) کاسما

 "اس و ار يزهچ

 0 2 هزر ه كگنچو لدعب 1

 دنا درک تسهرسکی وهنیک حتفل اب (ع) ببوس ما

 یشخاس مکوذو

 8: در يايوخر اب حتفلاب (ع) جاشما



 تسا ۳۸

 يزيچب صلاح ریبن سکلاب ( ع) ض احذما

 يد روح ههکيم این
 یدش تسین رسکلای ( ع) فاحتما

 ندرک لم ات و ندومزارسکلاب (ع) ناسا

 ملد يلاعت فح ید رک خارفو ندرک نشورو یتس رد

 نداتقا تنحممدو ناییاپ

 کاب يب هطوقتم ياحابورسکل اب (ع) طاختما

 ي زیچ ندوبمو نگین رپ ماینزا ربشیشو

 الاب هنلپو دش دیش سکلاب ( ع) ه ادئما
 يوج وای مد بآ نه ی وزق او نوش

 ندیربرسکلاب ( ع) زادنسا

 نداتفا کشمدرسکل اب ( ع) | رثسا

 يزيچبار دوخویدرک هزیتسرسکلاب ( ع) سار نما
 ن دن «دوتسر سکلاب سا رتما تسا خارص م دو ندیم اخ

 ای (هف) ش ارثما

 يزبجب يزمج یدش هنشبمآرسکلاب ( ع) . جارتسا

 ند زرد گنچرسکلاب ( ع) ک استما

 اب (ع) . طاشتما
 (ع) ص اصتما

 هسکلاپ (ع) صاضتما

 نر درد ۹ او يوم رسکل

 ندیکم رب ار يزيچرسلل اب

  همت ادرک:تخوسو 3 یر مزاحم

 يسنرب ن دم"

 دشت يوم ينبيبرسكلاب (ع) طاعتما
 زا یتنشُگر ی يو ر هنوگرسکل اب (ع) ع اقتما

 هو دن [ و سرت

 نهیکمسکلاب ( ع) هک اکتسا
 ندشریرسکلاب (ع) دانا

 ن دیشکرب مامنزاریشیش سکلاب (ع) حداتسا
 يزيچ ن دیشکر هب و

 راوتساويوت و یدانساز اب مسکلاب ( ع) عانتسا

 نهادتهعنو ندا تتمرسکلاب (ع) نانتما

--# 
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 ریب تعایجوردامذی هشنل او مضلاب ( ع) هثمآ

 تیعن و سد و هار مسکلاب و مالسلا هیلع ابینا نآ و

 گز ینک ی یتعتغب و

 يزيج و يزيج درک لذی رسکلاب (ع) ناما
 اخر راوونیو یاد بوک هر اوخو یقشادراکبار

 نوش

 ندوک شخب رسللاپ ( ع) حایتما
 - هدوپب و مام ندرک هاهترسکل اب 02) لاتما

 شرک ينعي ید رک هاضمو ندرکضاضق و ندرک فرض
 و اتفض و روشم ياه ناتساد حتفلایو ندیرب يتميو

 لب عپج اش هنن ام

 (ع) لثما

 نآ عیج

 و یدنشاهلشت و ندش مرگ یبتختغب )ِع) یمآ

 مرگ تیاغب دیلاب

 (ع)۰ هاجیا
 گرزب يتعيب حتفل اب (ع) نجسا

 هزیرلنسو راویه ياج عتفلاب " ( ع) ما

 ن دقت هنر سکل اپ )عر

 ندرگ نوربب ناوتتساز غم سکلای ( ع) خاصما

 امرگو نت هینا روس رسکی (ع) شاحبا

 لتام1 تسار و ه هیزکرب عتفلاب

 هلثم دجاما و ناگنرزب جتقلاب

 حاصتما

 اریزپچ

 ندرلررغ و ندیواکرسکلاب ( ع) صاحما

 يراکرد

 رسکل اب (ع) ضاحما

 ندهس و (ع) لاحسا

 ۱ ندانقا

 نارب هچنازا ندينار ذئرسکل اب ( ع) .ط اضما

 دن اب وتو

 یشتخیم اجن و رد مکصل

 طعق ر ۵ و

 هنخوم اروصقمو دو دپم فلاعتغ: (ف) هنکمآ ۲

 ریع تیاف و تیاغ ییتعتفب ( ف ) هما

 . و اپسب میم رسک و دیلاب و شف رگ مشحخ ينعيب زین و



 ام آ

 یدينازوسو ندرک روهرسکلاب (ع) هنطاما
 نایابب يافرط عتقلاب (ع) فعاما
 هثیب عتفلاب ( ع) فقیع اما
 اهیاج عتفلاب (غ) یکاما
 وثهب حنقلاب (ع) ول اما
 نداد لیمرسکلای ( ع) هنلاما

 رکشل لع مشلای ( ع) شیجلا ما
 بارش يتعب ییتیضب . ( ع) ثیابطل | ما
 و زخم تسوپ ينعي مضب ( عر عامدلاما

 رس زغم ياچ

 زغم تسوب ينعيب مغب ( ع) سارلا م

  دج يشيمشب (ع) لیازلاما
 ری چپ هکووبد منفي (ع) ین
 جیره ام ماتم هقعو ار هد اس زین و 0

 نا میشو ك ر ر زب هار مضل اب (ع) فیرطلاما

 ۱ ناب رم و ففشم و

 هدعمو مدن ينعي یبتیضب . ( ع) ماحطلا مآ
 ملع ينعي مشلاب (ع) لیاضفلا ما
 یب رزنافس راس ينعيب مغب ( عر دی داقل | ما

 رتم و سی ر ينعب یینیفب (ع) ما وملا ما

 ظوفسم حولباثک لصا مضب ( ع) باثکلا ما
 حالطصار د و تایکعم تایا هجت اف تروسزینو تسا

 تدحو هبت ریب تر اشیا هک دتیوکا ر وا لقغناکلاس
 تسا

 يتعب دی هشنلاو ییتیضفب ( ع) م وجذلا ما

 ناشکپ و نر ایسآ

 شضاذمخو داد لیم سکلاب ( ع) هل اما
 هارموتساهوژرا عنفلاب (ع) یلاما
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 عرم رثسامضب )ع) ضیلیلا ما

 بافکی شور هار ياوثيپ رسکلاب ( ع) ما
 يلاعتب ادح

 ۱۳۷ تسآ
 مع زار سللاپ (ع) نامامآ
 ترازو ههتسمو | تسا لیلا دیع مان ار يكي دنا بطق
 زا يلعا واوتسا تکلیمر د رظان وا و تیبطق مابوآ
 تسا هلا دیع بطق مانو تسا برل) هیع

 میز اهن شیپ و ندرل یا و شمب اپ ( ع) هنماما
 تس اين ز مانمضلابو ندرک

 ظوفعمحول مسکلای ( ع) نیبم ماما
 ينز مان مضب و فو عمرسکل اب ( ع) هساما
 هنپوراهنز حتفلاب (ع)  ناما
 هاگوه ات دنر اپسب يسکي هچنا عتفل اب )(ِع و
 حذد وب یبما و هتناتسز اب ینشا وب هک

 .۵یومر داهوزر امضبو هینذم ع پیج حثفلاب (ع) ييناما

 بلا ریقپ نآ اما فورعم شاقن م اندک ه درک لقن

 تسار وپشم

 رينمر و ارن 7و تسا سام !ينعيب حتفل اب (ف) با
 هو سکاات رد خش * م دون مظن هدرقش فرشدنن روح
 ۵ وب هایوو هقین زا رث مرن شندرگ ۶# ییابتغاب دوت

 مون هچ * رورغ نوجعمز تفای يبرق زا تیصخ#

 * دوب «ام از لبط یببرق
 ور او ه هننکرپ دو تیم فلا عتفب ( فر يامآ

 دومآز ارماو ه هننک هنخ اسو و هنی

 نا 9 )1 تا

 زیانشپ یبمزد درک هیدب يزمجو ند م ۳ زا دنآ و

 حلب وال مزب ي اجود موخ

 زامنيب و یقفاب را در وخربرص هال اپ )ِع 9

 ي زجچزآ ی دقت

 شر ادروشومولا :نگرسللاب (ع) عاقتما
 نادشز ابن یبوار یسک

 ندشهدیریو ندوبر رسکل اب (ع) فاثثم

 ندوین ير ادرب نامرف رسکلاب (عر لاثتسما

 ندشوس کببو ندشرازهرسکلاب (ع) ءاعنا

 نادش هتخوس سکلاب (ع) سش اکنما
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 پف منلب لها دوش نا و لا رلیدو هرز شکن م هکول»

 هابیسوول 7خ مسو دول 7 رز هچن انچ دنیول ارول" ار عاون |

 ول

 ندرفآح یجو یدزکلص احعنفل اب (ف) ندبحتعلا

 ۴و وب جنقلاب (شف) تنشب شفت لا

 يجپت (فررحز هکیف زح لوا اب هیرف"۲ ر اک هیرف < هک

 هک لو | هزنتضز ۷ تسا یبا بیکرت هدرک ماهت وه درک عضو

 مسار هک تسبفلا تروصییزادارم #

 بنا هک تشک امرف

 تسپ شقن فأ ]

 ار ملقر وچ هک تسا لقن تسا هپحا

 يوزا هرطق یش يوحر د تدمه زا ماق سب ونب یی

 هک ينعم باب ر | کی هزن و دم "۲ هی حپ لا شقن دیکچرپ

 لو | هزندشز ۰ زا اب تسوا هر وپهظدک هنی درفو هی دح اهبنرم

 دارم دنیوک لعّربج !من7 هک لوا لقغ فلا زا تادوجوم ۱ د بازی

 هبئاو

 ستحو دنا ينعيب حتفل اب فر ن دیغلا

 فیقشت و هب دننت و اق رسک و عتقل اب (ف) هیفلا

 نالل هبقلا رسزا تحارادک * هبوين زوس لسانت تلا ای

 را اب و نآ حج تاهماو

 *جن انج یتسکشرُش و
 هشرو اب ی

 یبتبسه تا 0 ی

 تساارمو يم

 ندیدرگندرگ ءاگن ابش سکلاب (ع) اما

 هدیزگرب حتقلاب (ع) لئ اما

 هراد ينعم راهچ دیلا و عثفل اب (ف ) اما

 هن اشنو دننک عیج هک يکاخهاگتج اماورهت 1۳ وا

 نیاطب زنیرارت رب هکدوب يفل ۲ مود دنر اذن یا امب رین

 مه تفج یهو راهش | رنو دننک راب هنن ار یممز

 ين زوس ممکح تشل موق رم دک یفعم ود ییا ناو

 هاعنح اما ردوت ربت سمز يور هنک رپ # هد وین مظن

 اما

 ناراذگ مه نانچ * دنیامرف, 9 ۳3999

 مرابچ تن هاگنچاما رف او نام رفز * هاش نایوف

  وعنا هج لتسرف دهصح ر اپج تسب مآ یتیولت او هاهح

 ثفاسم لیمو تسا لیم رس كنس رف هک هنان ه دیش وپ

 راپچ ردقب ياهنودقاب اهن شش يلنسرق هکا دنور

 یماظن منه دوش جامار اچو تسیب یگنس رذ دل اما

 اما کی * موققف ناق اع و زصبق هداتس * هدوین مظن

 ۶# ءود هاکن شیب طاسب را

 ,ياچ و ایند ,ينعيب حنفلای ( فا) و اگج ایا

 زیتعن اشن

 دن اسو یو سبد حففن اب (فا) ندامآ

 ندشرپو نفرترب و ندرک

 با

 رم دپ ي هادوت ۴ ییامرفورسح یمما ير اک يارب هقخاد

 * [ر هداز یمد"۲ هنلب يدرکوت * ار هد امان

 (بت) رامآ
 زمن اب اسد ایز و کلا رسب ی راما و پس اعم يتعيريک

 درایش ار شهاپس یهاوخ ردآ #

 هراما دحز ا دش هیاب ی ورمب *

 رام او ب ابهح درت لا و مشق اپ

 دیو يسیا عدم

 ينعيب كنهرف رد و *
 هه دروا اقستسا ينگيب چ رعتف سی ۹1 9۳

 تسا |گته رف عجیج فافتا فال اقستسا ینیب

 ملعا هلاوع هناوخ اةستسا فیعصتنا ر افیتسا و

 و ی مما و ندش رم مسکل اب )ع) ٌراما

 ع دننک یما میم هی هشت

 ؟رابو هاو متف اب ( فر ریز امآ
 يسراف فاک ابو ریک هرامايشر اف فاک و فوثوم

 یهخبم ۲ يفكيب حذقل اپ ( ف) نیز اما

 ددناوح زن عرو



 غلا

 نب ي ماگ نآ رک م مال .مسکل اب )ع ۳

 ننخا دنا ,يسک رب ماک و دمت ار دم ی

 هناوبد و ند رک تنامح عتفلاب  (ع) ۳4
 ید

 نیم نوکسو مال جتفرادیلاب (  تف) تسل [

 * هنیوگ يدجسع داتسا دتی وام یبرس دلم

 نوچیپه * تسد تک نغور وچ ما هنا بطر نوجیش

 ۶ تسل !.دیندد وج و یمن

 زا هچنافرع,هو شخب یمتیغب (ع) شلا
 هیشد شد نارکوث يارب ماعط کولم شم

 نآ هند درم هی هشنلا عم یجنعفقی (عر طلا

 نداد يرايرسكلاب ( ع) طاطلا

 و ندرآ يک کجنو ن درون فطل رسکلاب (ع) فاطلا

 واو اپنشز اون عذفل اپ و ند اهن هقان جرق مد ] ر لحف بیضق

 تسا فطل عپج

 رنکیراب و رتکز انو قب وح عاقلاب ِع) کلا

 ندیچمپ هم اجبار دوخ مسکل اپ )ع) ی افطلا

 هابک نهشر ایسبو

 مک مان اب (ع) . شوطلا
 ندرک يز اب سکلاب (ع) . باعلا
 خرس انچ هکنا حتغل اپ (ع) سجلا

 ۱ ۱ هنز يهاهسپ

 تسا یک رت تخل یار لا (ت) غلا

 ندننا :پجعم یبتب و رسکل ای )حر ءاعل ا

 درک لطاب و تخی هبو

 صشحاسهدنام هطوقنم بو مسکلاب (ع) باخلا

 ندرککابسکل اب (ع) طاعلا

 مویقم یجخو ضنرفوم مالبوحافب (ف) هنوغلا

 هک شاپ

 نانز هک دش اب يخ س يفنخم ياهو نوئو فو رعموأوو

 » نزن یبجم هنناوخ زمن هزاغآ رن] و تقلام يوررب

  دینک هنوفلاب شیور حزس * در زن هدرفدرمنرد ارور
 رازشو رازش مود نوگسو مکی حتی (ع) کلا

 لآعیج فرل او بقالاو ند) د

 سکبو دیل او حقفل ایو ندشرگوخ و مابو

 افلاو ین و هو

 زا ت مامعو يد رمز اددانک

 اوتسافلا یتفای رسکلاپ (ع) .ءاعلا

 نتحخادنا ينعيب عتفلاب (ف ) نجاغلا

 يورربهکتسا یننسر مود یوکسو مکی مغب (ع) راغلا
 و] ياحاش دش ای کنر هشفنب وا لک دومن ههرتسک نمبمز

 تسو در يقسو د مسال اوم

 و ۷

 « رمغو دق تسار

 دروخي و ياهگريو دوب تلثمو ز ! یخامشرهدوب کی مای
 ش دنشو دنیوگزین شوّلق ما رواو شرم شو همت ام

 يذل سوم

 نایسچ عتغلاب (ع) زاغلا

 تسیطخایکح تیدرنحقفلاب (ع)  اونسا لا
 نایسا طسورد موش وم

 ناتخردو اه» دیچمپمه رد متفلاپ ( ع) یافلا

 » هدجامبر ۵ می

 هبرشم له او ر اودن ر هکیسک مال عبغب ها , شتکناا

 رهاظ شش مو تگ تب ينيب رند هاب
 تسدمژ

 دین انک و زی

 نتحا دنا يتعيب عقفل اي (قر یدخنلا

 جن او زگ ينعب جنفلاب (ع7 نیفوک لا
 هتسیونیم زار د هقوکطخب هک تساریادتلازا تراشا

 ترچ نازا هننادرتبمر اب هیچ بئاجی بلا هرطو
 یقوب ال نقوکی هنتغک

 « دن د درگعیجو ندرگعیج ينعيب حنفلاب (سق) مجننل ۱

 هرزب همین تسی [ هوم مذقلاب 0۳فز راچجنتلا



۱ ۱ ۳۳ 

 ی هر و فاصتل[

 زا 5 نقحوس یسکل اب فرا ۹

 ۱ بهر ار سل

 ی ی ؟لاب , (ع) م اطملا

 هنیوک مال اارو دن تیاق ار.ییس هکن7 نابز دتسکش عتقلاب (ع) عنلا

 ثل ۳
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 مچ رج سیکل اسب (یعن) ء تب اه,
 خب + ی
 0۳۳ (ع) طاعنلا

 علم بام "دیس ر يزيچ

 7 ۱ رداچ رسللاب ( ع) عاعتلا
 نذدلچزب هماججرم از دوخرسکلاب (ع)  فاغنل |

 یهلارظکهلشريبرسکاب (ع) افت
 اراییزیچ س درب ورفع ندرک هیقلرسکل اب (ع) ماعتد أ

 ۱ یتساوکتربمکلاب (ع) سایقل*
 يبر هنوگو نهبشخو درسکلای , ( ع) عایفلا
 فشع» وادن [ تسا نلتچیه ندوی رو  هبنا هرگب

 ۱ نذیچیپرسکل ای (ع) "اولا

 دن هتحر فاضلاب( بالا
 شث۲ یدیقت
 هط وقنم ريغ لا هب و سکلاب نازس) ماهرتلا

 تیبیعم ۵ نز نتف ول |, دوخ هنیس
 » دبچیپ و هنخبم ۲ رسکلاب. ( ع) تامل

 يسک یی ماک ن
 نوش هنشترسکی (ع) حالا,

 یتسومپ و ندبیسچرسکل ای  (ع) ط اینلا
 دتخزمو یه دنمزر ۲ زهیکلا+  .(ع) عراینلا

 ی راوشد و یرهجچب يزمج ن اب

 فشع و هودن انا ی هش لد,

 یهیچسچ يزيچب رسکلاب ) ع) ف املا

 نوش هفس ومپ رگی هی اب رسکلاپ )(ع) مایل ۱
 ۳ محخز رس درک راوتسا و دم" مهب و

 یدشمبقمو یدرکهفلایمرسکلای  (ع)  ث اقلا

 زا ممج و ما نوگسو تا لب (ء) جا

 موزغورهطت و دنوادد

 ندرک سارب ملل زسللاپ (ع) ماجلا
 تببیا» دازه اش مات قلا ( ف) تر
 نرو 7ربشیر هلبجم ياجب هو رسکل اب (ع) *اححلا

 بازو دار ندیبتموسکل اب )عر .حاکل اب
 یحساوخ دو

 رو دره مپ درک لیمرسلاب( (ع) ۵ لا

 باتو د و ن ارت يتش : جین هلغو یتخاس حل
 هل مو ششگ رب قح یبدزاو ؟ > ۵ د وین

 جنس و درک قق لوح رد نفابن

 بدین هین ای ور هم اجر ههکت اب )خر س الا
 ۲ ۱ ار ه ایم دون ایومو

 بت درک هل ابم رس (ع) فال ا

 ۹۰۹ . چهل ندییقس
 نژوسيو نر دین اسمر هرسکلب ایر (ع). فک الا

 یار و يزيج در يوريپ و نتسومپ يزبچ رج اب و

 نود هو یلشب او يزيچب ژ يزيچب يزهچ

 و ن دو ۱ موخ تشوُ رسکلاب (ع) ماحلا

 کویر روفس ینقوُ تشوگو نوش میر و جلد تشوت
 ی 9 0

 ا ی درک مایت و نداد يسک ماتشد کنشپ ندرک

 ۳ هما اپ اس

 دورود درب رد مرنززاو7 و ندرک يناوخ شوخو

 تسا یصل عیج اه ناو حتقلاب و

 و.يم ماق مهج و فلا حتغب ( فر تححخحال |
 رسکب لبق و .دیما و عیطاحخ نوکس

 ناسح

 هرم لاد دی دشت و ییتعتغی. ( ف ) لا

 مال ياجب و یبرس مال عنقو هل اب تر ار

 هیا زین يسراف باک



 من وق و پس و | یارب هکنا مشلاب ( تر غ ال[

 ش هنه دسر يد و زب هش ایدزم ان هک ياجب ات دن ماد ایم:

 ]بیت ۱

 هن اهم و ۵ ی وخ بسا ينعپي زین و يس اپ فاکب ماکیپ

 تسا يكرت تفل ییاو تسنیا فدارتمزین ق الاو

 فلا عیجینقلاب ( ع) کف ال ؟

 ندرت تنم شعا دین ملت ب (ع) هد ۲

 هش يچلب و لوسررسکلاب ( ع) هک الا
 تافرعرد تسیهوک مانعتفلاب ( ع) ل دلآ

 یتشل تماللم ما وا رس سلناب (ع )تیم ال 8
 ينعيب يفاث فلا دمو وا فلا عقب ( ع) نالا

 ناک رت زاتسا تیالو مان عتقل ای. و لاحلا و ن فک[

 ت افرعمد تسمفوک مان و تسیرپق مان لهقو

 ندرک مزبرسکلاب (ع)  هناالا
 تالاو مانو زاوس دي یبتصتغب ( ع ر یت ۴

 اونو هنیوگار نر هلعش شت۲ ( ف) والا
 ۶# نی ام رف يرذ] میکح دننا وخ زین لو عثقب و الا

 تای هک # رم هی اتن ن"آ زانو د رک هنینک چوب

 # والا يضت رم لب هنف فث ز]

 باقف ۲ رسکب ( ع) نهال

 تبافجو بیعو فورعم دیلو منفی (ن) شپالا

 رد ومال نوکس لبق ریل ه ییتعتنب ( ت) بلا

 باطخ زا يکييس ر اپ ياب و مال ن وکسب 4

 ناج پلاو نالاس را پلا هچن انج کولم

 تك يک رت ار ظفل ییا

 انس مش دن بر هش می سنگی خو بابلا

 اب هی دشت و مدضل اب بلا عج

 تس يم اعط«هحوم ي ايعتفر فلامضب ( ت) هاىلا

 یپبهار بارد

 هنک يتوب هبلق کنه رف ردوار ناکرق

 نیت اوپ و ی هیبنوپ هم اجرسکل اب ) 9 نی الا

 دیو هنهرذو دو يسر ان ابو مضل اب ( تر ح الا

 ۳۳ تلا

تشپ بناجر | هماج نابی رکرب هک تسیهچر اچ
 هنزو ه 

 یون ق طلا و سا یادت سیاا ریلی ۲ شوت تم

 1 تسنیا فدا رتم

 فتنخث ودوا يان هب ذشتب و عتفلاب ( ع) هنبلا

 دلغل ایم و دیک ات ياري او تسا هرم ور دصم ین اث

  تسا لپعتسم

 مان ( ب ) ز ربل ]

 تو اب هود ایت نی رگ هتک 9 جاوا

 ناریا تخت رب هد مو اجناز ام وا متسر د وب لوغقم

 زینو تسا ناتسکرتو دنه هن ایم دنا لبق و هن هناشف

 زا هک نار هنز ایب تسبه وک

 تماقو هق دنلنی هکرم ٩ ایتنسا فرع دو يناولپ ماق

 هام

 زایو و عا بح-یو زا نصاب یتفن (ع) تلا

 نداد هذُك وسو یتنناد

 یتسب هبی یهدرسکلای (ع) مانلا

 هتخيماو یدش « دببت ورسکلای (ع) س ء انل !
 راک ندش هدی,وش يرب ا رب و ید

 درد" هانبرسللاب ( ع) اجتلا

 نصبنادرگءراچپ ور یتفرگ هامپرسکلاب _  اجنلا

 ي راکب

 يراكردا,يسکندرگعماچمب ( ع) صاجتلا

 ارور شرک مپ واجب قسم اف بت
 ینحخآ دنا د وخرب باوخ "هم اج ور دهش وپ هماجر د

 ن دشهبسکلاب (ع) ماحتلا

 كثج نه

 هتفشآ و ه دی روش رسکل اي "( ع) ج الا

 لقع ندش ناشی رپ وه دیروشو راک ی وش

 شتاب هزمو تذل رسکلاب () نا لا

 تخس هطوفتم لا نیو رسکل اب ( ع) ع دتلا

 ي زمچ ندرک هرد

 ندرگربو ن درگمزال دوخربرسکلاب ( ع)
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 زخم مپ و مح اچ



۳۴ 

 یبقب رونپ هتس ار اهب

 تم تسا شوق تاب( ) . شوکا
 امسلجمرد * هتفُف ير اغب هللا لف هیدل | لالج هش

 * دشابيرا ذغرم شوک ا شوکا. * هدناب يراح ول
 راد ملات توس شاپ دن راست ۱زیبات مس

 دن اب

 یهت اب نکي نقل اب( عج :عوکاب

 هدنروج رابسب یتفلاب.,( ع)) لوک
 هنلبب یمز هتشب ییتعتنب (تف) کا

 دنک و مشچ یادش «میخرسکل اب (ع) مامکا

 و
2 

 نآ ياتيبا

 حرص و نور ابغ ودایس عتقلاب ( فر بک

 گنر هربتو

 مچ يقريت يگتسب ,نابز نت اب (ع) هک
 مضلاب و ددع ود دی هشتورسکپ ( ف) 1

 هد زاوقا

 دنا هد رک بلق اتب ار مس دوب شامل

 سبک عپج وا و ناکربز جثفل اب (ع) س ایکا

 تسا

 راوتسا حتفلاب (ع) هیکا

 رسگرزب عتفلاب, (ع) سپکا
 (فورعمج ابو ييجح ضاحابو حنقب (ف|ف) ری

 داتسا هننا وحخ مسکا امن" و هدرل زارد و هنخی وا مد

 سیپ # ر) هرب وز ا شیوح ناج هشن وت * دبوگ يکد ور

 مشهود هش هدرودخو « دن روخ عتغلاب ( عر لیکا

 دید اک

 هک ابوروسکم ی یجع فا ابو نقل اب (ف)  »کا

 * هیامرذ لیعساآ لایک هش اب لامالامورپ فورعم

 شناد عام * هدوترب هدوت تسالشم وربنع هکسب و

 يانکتناز ۱

ِ_ 

 ۱ ذآ |

 * یسچ هناع راگننذغاگ يور * یبلآ کشم

 هناجخ لشا و ناهنزرف هیلاو عنفلاب .(ع) لا

 نآ هک بارسو ناشیوح و ناعباتو بد لهاو صقخشو

 رخ" )وارد هک یب ارسای هنیوگ ب7 شان يسر افب ار

 یو نار ارش روتر ود زود وقیم هوا دزواو
 ایه هک اه روتسو هوک فارطاو هوکو بوجو دی"

 و تسا تل ۲ عهج یتعم یاب و هننک هد اتسیا ادب

 هبدشنلاو رسکلای و هزین و ایرح هندشتلاو عتفلاج

 ین يگياسيه و رانیزو دنّکوسو نر ایبیو يل اعتی | دخ

 رد و هنروخ هاگنبش ودادم اي هک بارشو شب وخو
 یهامز | يعونو هنبوف ار كتر میبذ حرس ینیب یسر اف

 هل يم یضرصو هتناوخزین لامو لاو ارن7 دوب راد سولق

 هدبقعار ماوع دوشا ره هقی ازوف نانو يهاذ هک تسا

 زونا دن نانز محازم هک مان ییایتسیفچ هک تسن ۲

 ٩ ۱!ینآو هنیوُق ام ناشد ابريم يكيت نابزب و دد رلیم
 انت هنتخا دنا اغیت فیفخت تب يه اکنو دن | مان اغیق

 نام رف دنیتشن * تسار يجاجوز يرازن مکح هفیوگ ) 1

 می هک ك هنتسجع شقن تسن "۲ هک # ۲ دن داين

 لاصاح حرسلنر نآ جیب زا هک تسا تح رد مان ي دنه

 هردو هتنک نر نآدب | رايماجنانس و هنهردو دوش

 هن يبر اکب زیناه اوب

 لجن لاار نآ دوب تنرمينحرس يتعپپ عقفل اب (ع) كل ا

 شاب:هاگ و یادی ينعيب دم و فیفضتو عتغب فنی ر

 یکم ينعيب فرح هب دشت و رشکب و دش اب تیعن ينعم

 هیدشت ورسکل اب,همینت فرح عتغلاب (ع) الا

 هل یزبچ ينعب هتل عیجدیلاوعتفلاب ( ع) تالا

 دوش ي مچ ل وصح پبس

 هیوگيج ار ییدلا جارس لاکز ينعيب (ق) شال ا

 هوک شیشخف رب * درک سایلا ام غیت شرهق بات*

 # درک س الام



 نتآ

 خوسو
 ۱ لدرک مد رم تهی سکل اب ومضلاب (ع) هلکا

 ایکی مود نوکسو مگی حتلقب )ع) هلکا
 صرق کیو هیقل کی مضل ابویي رس اب

 ی ۱ ) ؟لیلکا

 لرانمزا تسیلتم و شوکه دنی ار "و » یننک بو ذوج ومو

۵ "2 + 

 تسرب | عونلی ي هيمسو میق

 تسیور اد ماتحیم عضو مسکب (تق) کل !!لیلکا

 نیسو کسبا من هک تسیفایگ لبقو هنیوگ کریس هک

 يم دز هک تسیور۵ ۳ ج۴ یمطر ۵و هنیوت

 : یتنکیط ذث کن مجرب | نآ هب دوش

 .قناب ۳ يب و س ر منکآ
 رسات دیشکزاباوراچ ماجل سکلاب (ع) | 0

 یدروآ كناب يايب 7 | دن رعتمودرا

 «دام رتنقو ناقسپ اه سرسکلاب (ع) شابک
 هم ۳

 ات رک

 ظقل یبا تسا دیوم رد یق حتفل اب (ت) کابلی

 مال مخ" فاح یاجب يرتف لثهرف دو تسا یکرت

 درک مایث رسکلاب حر ای

 ماکآ دووارب هتواشو فالغ رسکلاپ ( ع)
 درکیمتسآ ار هماجو تخرد

 تسا مک حیجواواف ولو

 وت مابتعتفلاب (ع) " لایکا
 ياجب یوم رد يذ اشمپ مو دو کیر سکب (ت) نکا

 هی اق الو (نینس[ حتعل اب ور

 تدنکوبنو فنک مو ۵

 د رک هلبتآ رسکل اب (غ) بانک ا"

 فانکا

 بن اوجو اپه اگن هاثپ عتفلاب و نداو

 متفلابویقشاد نامید درشکلاب (ع) نانکآ

 ير ابوندروآ دوخ هانیرد رسکلاب ( ع ّ

 , دنکآ

 ۳1 1 وکآ
 نو ۱ حولفمآ ييجع فاحاب مت جننآ

 «د تی 9 # رز نی 5 دو

 يئوب و ۷ ل ۳9 ه دوز نا
 منکا « دوز گ مان هک دنا ههید هچ هنشای هد کرپ

 " ينعم هکنا لاحو تسا

 زاد تفاظو ! هویهشای (هف) هنکآ
 تسا هد رد رپ ه۵ور مر

 ۳ اناو نایم هتسب و ناوجوف عتقل ای و هد رکرپ
 رب يفعيب يسر اف فاکو دیب (ف) ناخن ۲

 .نتشاهنا و ندرک

 نونب حوتغم یب ییجع فاحاب (ف)

 لوا دراد ,ینعم ود یفنخم ياه و حوقفم ادو ءدز
 دتیوّکار هلیوط مود دش موقرم هک تس [» دنغ"[ ينعيب
 واون * هدوپن مظن ار ینعمو دره يب) ینزوس میکح
 نا مرد کم اشفا

 و وچر ازیکس رب # هرجح لرد د راک هنثرلد 7 *
 مسدا جن یاب خرس هاوجخ * دیوگوا مه * : هدکآ رد

 *|رصصب هاوخ ین اب:دفک اب هاوخ * م

 7 () وب یو

 ک اب و عنقلاب ( ف) شنکآ

 نآ زجوراوید هدرگرپو ندرو"آ

 موب ییتیضب (ف) وکا

 اولين و هتسد يب ياهزول حخلاب ار ب اوکآ

 هو .حیچ

 اهر زوکعتفلاب (ع) زاوکآ
 مانیسر اخ فاک ابو عتفلاب (ف) نوت آ

 تس خب مش و هتخا هناایر دمد ار متسر هک تسبویلد

 تزلعم تایم سس نور حب > یاری و ۱۳ قمر
 واو و مویشم يرجع ف اک اب ( فر ر وئآ

 میکح تسن" برعمرجاو هدن ای ی

 نبد * بد "ون ان عد رک كه ۷ موم رز سقن



 سکآ ۳

 * تا یسبلنا يپون هکرسييمن هک

 يسراپ باک نوکسورمیکی ( فر رک ملک
 تسا يه اد اپ مان

 تن ای و 3 خو مهار سکل اب( ) ب اذکا

 رت هدنیول ورد عتقلاب (ع) بذکا

 دنیوت ار بروس حوقنقم ی يجع فاکب ( ف ) رتآ
 ] مب  یدر ودر وکپسملب تسدیوم رد ۵و

 هقبث رارف۲ هک ماعط زا يع ون م کی ( ف ) کا

 يسر اپ فاک مضب بف ورعمو عوپسم اما دنیوگزین
 5 هم" زیث واو تدایزپآرگ هاو تسا

 ندرک نمگیغرسکلاب ( ع) تا ِب

 یتشاد کر ریو ندرکيمارُکم کلاب ( ع) 2

 نداز میرکهنز زرف و ندرک ششتبو ضح اونو

 نتشاد ير اکبر وزب مسکلاب (ع) ی ارکآ

 یبز وگو هل اج ينعيب 3 رکا

 اینيتعيب (ف رز کرک ا

 ., رتاودنشخب ورق يما رک عتفلاب (ع) مرک

 يطحخ و اکن یتیضب (ع) رتکا

 و تند مومخ هطوقتم ر انیو جتفلاب (ع) مرتکا

 ه اتوُک ینیپ

 دش اب یبته7ملق م ویضم فاکاب ( ف) سکا
 هتشارتام لنس نا هب ناشارث تتس هک

 تعماجممد ندرکنا ازنارسکلاب (ع) لاسکآ

 شون ه دترب و تلخ صق انمتفلاب ( ف ) منتسکا

 یتسب کحم فاکحنغب (ف ) شک ۲

 بلد رک بآ فتعرم و

 دنیا هتسب مکحم ینعیب ( ف ) هتک

 هشاب حیپس دنا رک هک ييسا حقفب ( ع). عشکا

 یکم ينعيب ( ف) بک وسک ا

 تنر داپس ياهب دزا يعون رسکلاپ ص) نوسکا

 هشاب گولم و یمط الس توسکفیالو

 اه يافخاو سو موتفم فاکاب ( بف.) هسک

 يزهچزا دوب هفخب وآو هدر د كنچ

 لکا
 اجلرسکلاب (بق) ریسکآ

 یتشاجناو نهرکرپ ينعيب (بف)  نتشک
 یبنب موتفم ييجع فاکاب (ف) هتشک"۲

 مطجم ينعيب يففخم ياهو یناقوف ياتو هدز هطوقنم

 دوحخ# هدو ین مظن لیعیس | لاک دن خْأ هنسکآ رد هکءتجب

 ها حیطروچ *نایز مک دناینرخ] زا رد هصق یکم
 نذر * تسار يرخذ سیش# وت راتسدو هبج را تسا

 * تسا هتشل ۲ یکیوت ماقتنا * الب يرهجنرب ییشد

 دنخم يوم وا رس فرطودزاهکنا (ع) یفشکا

 ٩ تین او دمتاهپ یوم ایمنی

 : (ع) فکر
 وال عهج لآ دننامو نارسیه حتفل اب (ع) افکا

 ار فرظ ندرتجلو هبناق بربعز ] يعون رسکلابو مضل اب

 اه ن پ ینگیب ۳

 رسکلایو ار نایک یدادمخو دزیرب هشاب نا دی هچناان

 فا عج ناکن هننک عنم اف هی هشتو فا

 اف یی هشب

 ریو ندین رگ ثاک رسکلاب (ع) رافکآ
 دن ]و خرخ اک

 دناتسو ندویبب لنبرسکلاب (ع) ل افکا

 کا
 تک

 تسار رصنعدانسا دوبينالان ت دش جنروالب و تق۲

 "اغب حوتلم فا اب ( ف)

 خر دهناسر تفکاک # اروح دب کلف یکيب دا اهاش #

 بسارو * نز شناگوچب تفر طاغ يوكرت * ار وکین

 ار وا شخب وب درت اطحخ

 رقذنم تب افکهروصقم فل اب عتقلاب . ( ع) ییفکا

 ناطلسوءدنروخ فاکرسکودیلان (ع) لک
 وخ لوکام

 درک لشرت يور مسلل اب (ع) ج الکا

 ۷۹ ه هنام مسکل اب (ع) ۳

 تیغرب ه هشد در

 ی

 میس ,يتخب کنر تبیک پسا عتفلاب )ع) فلکا
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 تک

 نابنب يگوا تسحخ زا دنک *دیوق يا ورسحخ هنب وک شف

 #شیوخ بک آرد دوخب نوهمم و یه

 .نوفینادرننافچلر هنر شن" رسکلاب ی

 0 ورجب سارا شن "۲ هک

 تسیپ هم و

 عیجرباکا رتكرزب ( ع) ربکآ
 اهناخ نابنوامششوب و اههدرب حتفلاب ( ف) نوبکآ

 یتشابناو یقششا د هاگنن و یاد نانپ لد ردرسکلاب و

 ندرت ریو یقش اینا يس س راق فاکب دو دپم و

 ار يسکو نتشون يزيج زا سکلاب (ع) بانک ا

 یخ وم"] بانک

 ی کش نآهنپ مس کلاپ ( عر اتکا

 نقش ون مسک اب ( ع) باتتکا

 یدیشک مشچرد همرسسکلاب (ع) لاحصتک ا

 ندا دهبايکب ( ع) . ءارثکا
 يزيچ زا شا درنقو کای سکل اب ( ع ) ث ارتکآ

 ندیشوپ (ع) هعاشکا

 يعسب يزيچ نرک لصاح مسکلاب (ع) پباستکا
 ندروآ دزد وخ

 مایتوضن رو 9 می رسکب (عز ح اسنک ا

 ندرب تر اغب ام

 یخ لار ناهم رد مه مسالاب ( ع) ع اتکا
 کس

 ,ضمتادرلرب ون دشنسب مسکلاب ( ع) ۲ ترا

 يزيچب رد اتساو ی دننام وب ۳ اف رظ نفر ولفو

 ندیشحخ رد رسکلاب (ع) ل لانکا
 رتد دبشوپ و کش کر رب هطقن و د يافب ( عر) مننکآ

 ستوزعیبناوکتسا ید هه سکلاب (ع) زانننک
 یدشربو صنت حیجو نآ ددنامو هنا هب هنودواتش وب

 ندمترد يزيچ درسکلاب (ع) فانتک ا
 یردیس ر ي ريچ ثب اپ رسکل اپ ( عر) و امنک؟

 ۳9 دکا

 ءاونکا

 لات
0 

 نهم" کیدرنرسکلاب ( ع) باثکا

 ف درک راپسب و نتغتر 1 (ع) راثکا
 زر

 ٩
 رت رایسب (ع) رثکا

 .عارورجسو مکشخا رف هقلغم راثب عتغلاب ( ع) مزنکا

 + ۰ قره وا

 سر کرم ها ایزو فاز ص۲
 .محخا و دنشک حب ياه هر اب نا هیات هننک تس ار يب وچ

 ی ) ع)

 تکشمو ملت : ند یک

 دلشرب

 مشج هکلف سر یاج ذکنا حتقن اب ( ع) را

 تسهرد تسبر و هدرکمهنچر د عم سو هلناپ ه اهس وا

 تفه گرارنآ و دننکیمیا دصف هک مهلسا و لاغبق نام

 هننیوگ مادنا

 ( فر کا
 هنی وفار ب الج هک ۵

 .هط وقنم ماخب ح وئغم ف اک اب

/ 

 ,بالخ اخ نوکسو فاک عتغب ( فر کا

 هحنا هفت زین اخ مسک و فاک یوکس فل | عقب و هشن اب

 .هنر هرهت ( ع) س دکا

 ين ابسجو ين احور سدکا
 ییزا دا رم تسب مجنتر دو يلفس مسجو يولع حاور هک

 تستاد ارد

 ز ارسا نزخمر همسجو حاورازا تسا دلوتم هک تسز لد

 * تسا ین اطلس هیطح و هب لد * تسايماظن هجاوخ زا

 رسکپ ( ث) ش هک

 تیاغب هنزرفن وذوب نا ام او نشر دیو ردام

 بناجزا هکنآ م وهس و مکب

 هلریز
 یمساود وب هنش لع را شرامایر یی هک یکرذو هش ابمم

 هج ا وخ یبآ لمل د دوب يز ات رگید بن اجو يکرت بناجکی هک

 ت تسا یعتخن ت ولحخ سن هک ایم اظن ی هیام رف یماظن



 وئا ۳۸

 نیبفس و | كنرو تسا کلف موبس ربواربس ياجو تسا

 لّلف هبرطم وا و تسا رت درسوا جازمو تسا یشوو و

 زوفب ي جو تا دز اطع هاو موز میلقا و تسا

 هنخمآ وا جا زمیواتسنا تار تفه را و و مود یلف

 و تسا باذاش ام هلاوحيلاب میلقاو تسا کلفرمب دواوتسا

 جارمو تسا هربتو دیپسوا گنر و تسا وا کلق رب وا ياچ

 ۱ تسپآ[ یبرتوم و تسا مت درس وا

 رز هسج ي ینحادک زا دعب هچنا حتفب (ع) اپیلتا

 رقخد مان و هش اب نآ کر مت لآ دن ام هتوبرد ساصنو هرفغنو

 زن هیف ف نصب هوب لبی اه هلایصب هک مالسل دییاع مد

 « هم

 مالسلا دیاع مدل رقخد مان م میکل ای حفر القا

 دیبآ الاب ینخا دلت قو هک مبسورز کرچ و

 شش باتهامردو ن هدق تور مسکل اب ( عر راستا

 اه میق عففل اب وام  رجیسرززا شوپ ن دروعن امیعو

 نداد هطوقتو ندرب ورق آپ م سکلاپ ( ع) سایتا

 یشتقا هزابو ندانسیا زاو سیب( ع), عایفا
 ندبنادرکهتسکش و راوخ و ير اک

 بیاس يقعيب قفل اب ( عر)

 ری کج دارا بمازیپ عتغلاب ,(ع) ,قصیقا

 "انقا هبامرس و ندر ةونشوخ دیلاو سکل اب .( ع)

 ندلد

 هوننتوخو ندهنا درگ هنسروحخ مسکن اب ( ع) عانقا

 نقل د یب رسو ندرت وب مچ يومب يورو عشچ ورسو درک

 زاد نف و یتخا دزب اعهب تماد ول یخ داد لیمو

 هاک ارچب ار رونس ی هند گو ن دروخ بم]يارب منش نوک
 نابدرن ییتعتفب ( ت) ,جعنتا

 حیج میناق | يزمجره لصا مضلاب (ع) مونتا

 لس هناح یتعتقب (ع) . هنقا
 رتراد هیامرسعتفلاب ( ع) .ینقا
 وجاقحمو زنم ر دش يلاخ رسکلای ( ع ) عاوقا

 ندم۲ دورف يکشخ تشدب و ندهنادر شنورد

 بک ا
 لثورعز | يفرح ناسقن و تاکرعبا ماقر درک تلفخمو

 م هطزامکشدشیل اضو ی هنت هنشوتيب وند دوکترف اعم ورعش

 نوت عیسی (ع) تاوقا
 سوق حیچ اه نایک عتقلاء ,(ع) . ساوقا

 طوق عیج هنیسول يمد حتقلای ( ع) طاوقا
 عتفلاب و یر درکبوسقم تیپ يل رقرسکلاب (ع) لاوتا

 لوق عج

 عیج وا و نایم۵آ ياه هو رگ حتفلاب ( عر ماوتا
 تسا موق

 رت تسردو رت تسار عتفلای ( ع) موقا

 عنفلاب (ع) يوتا

 ماهطياهتنا ارسکلای ( ع) مابرقا
1 5 
 ریازا نایسآ ون هشرود يومچ و ندرت ر کس و

 رث هنم توق در ومعقم ف ابو

 ید انسیا زاپ

 ندرکيوريب و ندرک سایقرسکلاب ( ع) سایتا

 زور ندش مرگ تعس رسکلاب (ع) ظایتا

 نوینتموکحو یتفلرسکلاب (ع) لاپقا

 روکذم تالقا يتعيب . ( ع) , ت دلیق |
 م ارصر دو حاقلا یف اذک مرکتحنس ز ور عتفل اب (ع) کا

 معو تف]یينعپب ديب تسا هبومر در امر يتخسينعپب تسا

 ناگترزب عتقلاب (عرت رها

 ب ذکعیج ان ورد حتقلاب (ع) بید اکا
 رثرذب و یکهاچ فاک دی هشتو عتقلاب ( ع) راکا

 ز رواشت لمق و نابغ اب و

 رعتآر دو هلیپم ياررسلو حتفلاب (ف) نراکا

 و راک هلئم یببس

 عفو رسکلاب و يرسک عپج عنغلاب ( ع) ترس کا

 وا دالوا و ناوریشون بقل يرسلوورسخ برعم ي الا

 9999 یو لا عیب( ع ) نلاکا
 وا وجر ایسپ
 . هورگه وزن یتعبب (ع) .لیل اکا
 هدز يبجع يابب مویضم فاکاب ( ف) پکا
 اهسر ابو مالمضب هنیوگ بل نانب رن7 هک یه د نور هنآ
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 یفتروخ ران عتغلاب و کشک رسکلاب (ع) طقا
 ندرک ماعطر,د تسامدنزپ ثارغج زا تسا

 تساین کی بطق و اپبطق متفلای ( ع) ۰ باطقا

 ناجممد هبتم یبرت هنلب و هنناوخ زمن توغ !رنآ و

 يديصم منخ توبث یط اب رهظمو تسام و ایلوا هلپج

 تا

 (ع) راطقا

 (ع) عاطقا
 ماین یزدجو مر هیرپ يزمجرا کر ایر سکل ابو یی ي اه -

 اه راتک حاقل اپ

 ی دش « هی رب او تجحز او نداد يسلب » هیرب او دوحنز ]

 نادشنذیچ هوبیب کیدزنسکلاب (ع)ع فاطقا

 (ع) عطقا
 دوحخ ياجرب نششکلاعخو دار یریبج رسکلاپ (ع) صاعتا

 تسید 6 دی ی حنقل اب

 ندیناسر يسکب دره فاقب و رسکلاب ( ع) ماعقا

 یتشکو
 ۱ ينبب يک حتفلاب (ع)" .معقا
 یتشاد افق ردو یدی زک مب مسکلاب ع) اعق !

 دم رد يپزاو
 د وه دول۲ ک احخ مسکلاپ زر ض اعغقا

 زا ۵ ی بها نعقا

 دنیجر ادم و

 من ؛دروحو مث مک دی فشن و یمنتعتغب )عٍ لا

 ون هیناشر و یتسر مسکل اب 6( ت دلق 1

 یشنفک يزيچ داک ان و ,نادرص ها اف

 9 ت ۳ ۲ الت
 ات رد رتش دن هیرف سکلای (ع) .نعالقا
 یدش ادیب مث ن اهولو یر انتی

 زابو ندرک نایداباريتشکرسکلاب (ع) ع دلتا

 و يل ات هلوق مز ال يراک زا یشتشاادزاب و یداقسیا

 تب یداتسیا زایو يعلقا "ایساب

 ندرک مارآ يب سکلای "( ع) بق كلقا

 ..نز#

 ۳۷ لقا
 نهشريقفو ندرک مک يزيچ سکلاب (ع) لالقا
 1 یتشاد رب و

 يايلق و رانیق ی اه ۳ ینافل ۳ 0 9 م دا |(

 شخب تفه . زا یمهخب م نمی ی اعم ! اجح يه 5 هیات مث

 سهیب تسبعضوم و عیج ممل اقا یبمز

 درک ات هذنخ نقل اپ ِع) کلات |

 (ع)ر هییلتا
 و (ع) سهیلقا

 نآ مانسذبلقا هک دنا هنفک يضعب و هس دنه

 نآعیج هبل اقا دبلک برعم رسکلاب

 ر دروهشم
 واو يت د اي زی س هیلق وا تسا طلغ "۲ و تسا بانک

 تساووا ربغب ر وهشم و : دم" زین

 ندش دنلبو نوش مارآیبرسکلاب (ع) دابلقا

 ی دیباتشو

 قمر زا هصح و یشخب رسکلای (ع) میلتا
 امند دصح متفهمیاقاا فرع ران و عیج عنقل اب مبلاقا

 له و هنا هدر شخب تفه اهکحار ابثد مایت و تسا

 هلاوح ناتسودنه تسیا هراقس تفهی هلاوح شعب

 عتفه وا ياجو دنیا لحز ناوبک و تسا ی نام

 ودس وا جازه و تسا هایس و ۱ تم اس7

 ناقهاذو لابساپوآ و کر تسا دلش

 تسا يرتشم هلاوج یسج میلقا و تسا تلف

 للق مش وا ياجو دنی و زین سیج ریار يرتشم

 تسا زن مقوا جا مو ماقد,زو هیفسوا كنرو تسا

 ار وا ماروب هلاوح ناتسکرت میلقا تسااوه رب رثومو

 تسا نایس۲ مجنپ وا ياج و دنیوگ جنب رم يز ات ناب زی

 تسا گنتخو مرگ جازمو تسا ه ابس و حرسیا كتترو

 باقف ۲ هلاوح ناسارخ میلقا و تسا شت رب رث وم و

 هرزو خرسوا گنرو کلن مراپچ رب وا ياج و
 و تم ) ینتعمو کشخ و مر وا جازمو تسا ماخ

 نو روت هک اریز تسا وزا ملاع شیاس"۲ و شیار"۲

 اهنووشن و تسوزا مه تسا هام هک پنت ر ون و تسوز |

 وهز هلاوح ره ار وام میلق و تسو ارینات نا تاتاین



 رقا ۱۳۹4

 نرو مد روخبار يزيچرسکلاپ ( ع]) ماعتا

 يتخسب ی دنلف | ردو يزيچد

 هنوب اب و مغ و رهسر هن ول مضل اب )ِع) نارهنا

 تسیا هزیس ينعي
 راهششيو اپ هق عتفلاب (ع) جا دنا
 ناکمب يبورب يب ي اه ریت

 نداتسیازابو یتفُک شدنرسکلای (ع) عادقا
 يتشکو يراكکرزا ینشا د ابو

 اک ر درسکلاپ )ع) ما دتآ

 ۹9 و یندوهن تعاجشو ند رک يميلد و

 (م دق متفلابو نا رک شیپ

 مت لاپعتفلاب (ع) س تا

 رتشمپ حتغلاپ ( ع) م دتآ

 تربت یمتعتفب (ع) لا
 د کاناخ هط وقتم لا ةیورسکلاب (ع) "۶۱ ذقا

 یتخادنا مشچ

 ایدنلب سهل اب ۳ دوتا

 و رایق

 نآرقو نز ید ,ضیاح رسکلاپ (ع) عارتا
 تاغلل ازنکردو ندوم رف و ن دش کاپ ضیح ز او ندناوخ
 کیدزن دیلاب حارص,دو یتشا د مادرسکل اباارقا تشا

 داپ ددز و تقوب تاجاح سم"

 ندش کیدزنو ناکبهزن رسکلاب ( ع) بار

 3 رک م امن د مشيشو ندمب ازب

 ن درک شیرزسکلاب ( ع جارقا
 تایثايارب یتقگ هوح نایزبرهکلابا ( ع) ر رذآ

 بم و ,  يزمچد وخرب ند رم د رک تیاثو | ر يزيچ
 کل ششو

 زارقا
 یاد

 لام یبرتب و یتخآ فن !هع قرشکلاب ( )۰ عارتا

 ی رد د

 مر 0 رد اگر و

 1 ِک
 ین یوپمد و ۳ سس يا 33 7 -ك

1 َ 

 , ُ و

 .انضتا
 زاب ات روتس دیشک ناقع و ندش مرنو یتشزاب
 د کان لویق يسک تر وقنمو هتسد]

 یداهن تیئو دشت لصا هپرسکلای (ع) فارتا

 یادش کیهزنو درک بیعو

 و يزبچب صقش هتسبا و رسکل ای ( ع) نارقا

 مه خنقلاب و ند رگ عقدو ندش مرفو اهم گیدزن

 یاکیدزن و ناتس مه و نآ

 ندرعآم هارقمشچر شا هربرس رسکل اب (ع) رثا

 وس دن يوم يب نفع لک يتعيب حقفلا« (ع) عرق ا
  تكنل هجعم يانو فافیو عتفلاپ (ع) لرخا

 ید رک له تخسرسکلاب (ع) اسقا
 داد و ندرکل دعرسکلاب (ع) طاسقا

 علف اب و ندروخ دنکوس رسکل اب ( ع) ماسقا

 اه دنگوسو شب

 وقت لداعو یتخاس تسنام حتفلاب (ع) طسقا

 سونامق د تسی ره مان مفلاب (ع) س وستا

 اه هنادو یتس اخما دن ارب يومرسکل اب (ع) را رعشقا

 سرت زاایه زرلز | ایامرسزا نهمآریاضعا تسوپرب

 ج نایاهبرسکلاپو رترود عتفل اپ (ِ انا

 نور

 تسا بصق عیچ و او اش ه دور عةفل اب 62 ی ابصتا

 لاح مد و و تک یک و

 شفت يزمچ
 دتیسوگ, رهش یتسب"و تشک سکلاب (ع) صاصتا

 اف لب و لاحش گیدزن كريب و آ فتنامو پناو

 ندزيز امسبزاار يسک ی دبنادرگ کی هزن

 هتسکدن وا دند هیمث هکنا عتعلاب (ع) مضقا

 قاب 1 خاشکی هکنا و

 روت« دیس 0 (ِع) ملت

 بلاپ و:يجمم د اضبو حنغل اپ ع ) يضتا

 1 زت هدنک مکح ۶ روصقم

8 

8 



 تا 

 ندرک ساصق ف اقبو رسکلاب ( ۱ اقا

 رادو لقنفنوچ يت اهن ياهرطءعتقل اب (ع) هیداتا
 ین" هننام و ینیچ

 نالید نو ناشیوخ حتنلاب (ع) بر اتا

 ناو دعتفلاب (ع) , يصاتا

 زینابصاصق اون7 تحرد غیس عتنلاب ( ع) ایق اقا
 تحرد مکش تسب رجعت ردز دییوگ

 ندوک عیبرسکلاب (ع) هل اقا
 یتقا داپ رب مسکلاب (ِع) م اقا

 یتشاد يابرب و یداتسیا رسکلاب (ع) هثم اقا

 ندرک ثم وادم وند یکتسا وو یتشاد تساو و
 ندرا ذگ يزهچ فحو ز اپن تماقاو

 یخس عاون او تر هیاحاشیتعتفب (ع) یناتا

 ایم گی راب هیدشتلا عم یتعتفب (ع) بقا

 ندرک تشز مود نوکسو مکیرسکی (  ع) جابقا

 زاو ندومرخ سد رک روگی رسکلاپ )ع) ر ابتا

 ندیناد رگ نقد لفا

 ملع و ندا د یسکب شت"۲ رسکلای (ع) سابتا

 ندینازوم۲

 رمتیث شتحاس رسکلاب (ع) ضابتا

 هکورو نضرآ دبق یسک نایضرسکل اب )ع) ل ابتا

 يسک شیب يزبچ و ندم۲ شیبو ندروآ يزيچپ
 ي زیچی يسک يور و ندش هنم تداعس و یتقاد

 ی دینادرگ

 ن دش شب و مد ه اقشم" اتبرسکلاپ (ع) رانتا

 نوهینادگ تو

 نداد یتشکب رسکلاب (ع) لازقا

 ندروخ دقآوسو ندرکشخبرسکلاه  (ع) ماذقا

 تلودو هاج ينوزفارين اناوترسکلاب ( ع) ابنقا

 يسل زا نخ وم ملع رسکلاپ ( نیوز ننابتتا

 یخرگ» دیافو شن7و روف ینفرف ایفو

0 

 (ع) صضابتتا

 

 تا ۳9
 مس زاو راک یتفرُت ون رسکلاب (ع) ۰ لابتخا

 یتفرت
 قدرتی از راک رلیبهپ ش اب رسکل اپ 0۳ لانتتا

 ار يسک فتع ینعی وی د فک و

 ۰ اهر میقح و هجربجر و )1

 ندرگز این

 تسدب بآ و درک بیع رسکلای ( ع) حا دنا

 ندموآ مهار مشچ و یششاد رپ

 نصناثسيسک لامزا«مایرسکلاب (ع) هاهنتا

 يزبچ کیه ر دو ن هش ان اوت رسکل ای (عر را دنتا

 منوتو شخب
 یتقرذ ماورسکل اب (ع) ضارنتا

 سضو هعرف و نهینکرب رسکل اب (ع) مارتتا

 ند وحخ دن و سو ن درک شخب رسکلاب ( ع) ماسنقا

 هاروزهچ ره د نتفر هنایم رسکل اب (ع) هاصتتا

 يناقاتت تشلم
 ندرگهاتوکو یداتسیا يزيچربرسکلاب (ع) راصنتا

 نفر يبزاو نتفُل هصق رسکل اب (ع) صاصتتا
 یهناتس صاصق و

 ریارسو یتقرُ ارق ماهت رسکلاب ( ع) عاصتتا
 نودشا هیپ هد کان هنقخ کدوک

 ندیرگریو یتقر ییزا سکلای (ع) اضتتا
 نقخاسبا منامرخ هر وخزا مسکلاپ (ع) 3 ۳

 ندیرب یزهچزا «ماپرسکلاب (ع) عاطنقا

 ندیدوگريو یتفر ييزاسکلاب (ع) افنتا
 ندنکربرسکلاب ( ع) ع دلنتا

 (ع.)..اانیا

 تباجت ياربو ند موخ ياربو يزيچ يارب آیا د هاگن

 ندرک يررمبو ندکسایق رسکلاب (ع) سابنتا

 نداتفاطعقر هرسکل اب (ع) طاحخا

 ووکزمج ن در؟پسکو نتفرگدیام رس سال اب



 نثا ۱۳

 * هند هناکنا وت تشهب زا

 هررل يتعيب حتفلاب .(ت) کن ا

 و ند يگ ي ربآ رب ينعي ( اف ) ن دنکنا

 رب يرويب توت او هکنم * دی وف ي دعس یحا هنا

 ۱و
 تکرحز اوز ج اع يتعي ( بفر ۳ « هنکنا

 ه دنفا نهدرد للع شتر *# هیوگورسحخ ههنام زاب

 مک ودره ورد لولعم و تلع # م

 9 افرسکو ذیب (ع) لفا

 یققر
 شخاب رفظ سکلاب ( ع ( چالفا

 يق ابو سرد ین ای رزیق ساب 6 ار حالفا
 یدنام

 اه رج ینعپب عتغلاب ۳ داف |

 ي ربقق و يشيورد

 اد وب ر دنکس ناطاس میزو هک ييمکح مانیتفلاب

 د ی هش حبصق تیاقب رسکلاپ (ع) فی داف |

 3 ن

 نور

 

 ي رعس

 فاکابوعتفلاب (ف) ناسانشک دانا
 نایجنم ينعب فوق وم

 تیایح تخس يفعيب عنفل اب (ص) لطف ک دلفا

 (ف) نایک دلفا
 یذا هفیاط زین و هکیالم و

 یادند «داشک عتفلاب (ع) جیلذ ا

 هشابتفاگشو اییریز بل هکناحتفلاب ( ع) ة (

 یهنعاقبو ینخات مود رسکو مکی عنغب ( ف) ننا

 ن هفت درخ مکو ندینا درک هر مک

 ناگ رافس ينعب عنقل اپ

 نت

 با

 درک تسین رسکلاب ( ع) انثا

 عتفادو نهرو۲ نوگ انوگرسکلاب (ع)  نانفا
 تح ر د يايخاش

 تصوصحو کنج نون نوکسواف عتفب ( ف) دننا

 درک ن ينراک ادتقا بش دادن * هیوگي سود رف
 هد ز نونبر وسکم یافاب ( ف) کا دننا

 هک فیلعا ورق تسب راخب مر ۲ و دشاب مزق سوق ينعيب

 ریم و هن ام یل اخاهراضبراز | بانق"۲ نوم ارهب نوج

 نولتم ارن7۲ باقف ۲ سکع سپ هتفا راخب را رب عاعش
 رفاظ کا هنفا تابه ه ام تبپکو تیفیکب سعب هناد رک

 هد رک

 ندرکتم وصخو گنجعنفلاب ( ف ) ندیدننا

 نامدرم ياهتع اهجواه هورگعتفلاب ( ع) ج اوفا
 ی

 ندرک هاشسکلای ( ع) جاوخا
 ياهزيجو هوف عیج اههد عتقلاب (ع) يا وخا
 وکیذو دنه د حالصا | ر ش وخ ي وب نا هب هک وبش رخ

 ار ماعط نادب هک اهزیچ لباوق هکنانچ هنزاس

 ی آزج وزینشک وچ هنز اس وهنتوخ
 وبشوح ياه زارفا يوبینعيب ( ع) بیطلا ا وفا

 هتسکشت راقوسرهت مویس و مکب حت ( اف وا

 همورم و« راتس نتفر ورف مضلاب ( ع) ل وفا
 ی دش هی هپاذ و

 ندرک ولیم ينتب ندرکرب رسکلاب (ع) فابفا

 دین این و نوین اب اب ر درسکل ای )) م انا

 تنگ وب دهنادرف شت وهارف رتکلاب 0 فا

 نهش ناب ز

 ماپق وا تغابد هک یتس وپ عنفلاب (ع) فیفا

 هش اب < هنث

 (ع) نوینا
 اهنم هلل اب ذوعن دنکیم | دبب یشومب هکتسب ور |

 اهکلمدپبو دیس ينکپب زیفو هناخ حنفب (تر) فا

 و هایس ساخشح ه ریفن عذغل اپ



 عنا

زکو عاجش هک سابع ياقلمت
 ينزوسر اعشا ره هک درب می 

 يدرم ناوجب يا * دیو وا لین تسا راهسب وا رکذ

 نیشخ زا زاو جت اح

 نفر رب هطوقتم نخ داصبوحتفلاب ( ع) اصخا

 نآماب نداتسا ز اب وامرگ

آ ون دش نابز حبصف رسکلاپ ع حاصتا
 نذم

یه ی دن سل اخوحبص ن نو نت ید
 

 یدک ابت رسکلاپ (خ) .هااصخا

 شنجیهو ايزبج شتر نوربی ۲ ع ) صاضفا

 ص اصقعتسا

 ناب ز زبتورت يوُک ی خس حتفلاب (ع) حصنا

 نتثر ارعصیو ندین اسررسکلاب مع) ءاضنا
 زار

 تسف کو یتغف هو
قوا د ]رها اف یبمز زی

 هوجس ت

 ندرک ترتایم نزای و

 (ندرک اوسر رسالاب .( ع) حاضتا

 ندا و ندل يوكين رشکلای .(ع) لاضنا

 اه ینو رقاو (ششخب حنفلاپ و رد درو "۲و ندرک

وت ابقب لیام هک يدهپس متفلاپ 2 ) حصتا
 ن

 « دنر د ریش و فنت اب

 حیج لضافا مت نوزقآ حتقلاب (ِع) لضخا

یدپ و! مانور تسا ین اف انعتقل اب (ع) ییلضتا
 دوب ه

 اهر اةک تقلب , ندوبتل هز .ررسلل اب )ِ #

 هنایزات عیج عتغی (ع) ع اطفا

 مس نیت 802 اب» ) مطنا

 هی نی من ا9 ۰66۱۲ وا

 فر کر (ع) صاعنا

 هنیسرت هلو

 هج لک ینقل اب ۱( مرز زا

 ندرل رپ مسکلاپ (ِع) ماحفا

 شیپزارق هنلبواسپ هکيپسا عتتناب (ع) سعنا

 هش اپ تشپ يوسب لی ام وا سوپ نفت هات هد هاب

تفشپ هکی دمو زامد بو
 خرم رب تاب هتنقر یدمد ش

 | سرش تکتا

 رد و اهدا موم و مکی مضب ِك ِِ

 رب و ) مقا ) مینا

 رب وآ رظن نوچ ام 5 هشکب مظنب
 شا ه دید هتفا درم

 رمز نوجمغيعفامغرب *

1 
 دیر نآیلسدومار وگو هقرتب

 ار يعقا مول « دید هسح ز دوشات هل #* يوج بل

 * نوکديم هز يماجرا ميننونيم لعل بارش * دیو
۱ 

 ناف ينعي حنقلاب (ع) نابرق يعنا

 هلعشينعي, ( ف) رکیپ ابر هاک یعنا

 شن

 ندروآ سرب هنوتش دین | ورسکل اب (ع) اعغنا

 هان

 روپشمو فورعم تسی هلمبق مان و هلغب فلا ف خعب

 هنآ م السل ا دیلع تقاحسا لسن را

 وکس و ی جتفب

 نا ارتیل ار یضعب مدریپ

 نقل اب و میرک تیاغو نتقرپ یحتقب و فق او تیااغدرمو

 يهنحو مود رسکو مکی حب و یهش مب رانی اغب هلو

 ندرت اطع مود ن (ع) فنا

کی مضب لبق و یمتپضی و
 نایس۲ هنارک ۳ نوکسو م

 انفر تجن و شوک درک درک و

 (ع) کفا
 کاپ ی اش
ین ورمخب واز یچآز ۲ ن هیفادوف

 ۳ : و نادیسر افيل

 حیج کانار

 کتی اقا .ن# ع جیج خورد و تفل عود

 حتفلاب نایسر اذ گقعیح حتفل اب (ع) راکخا

 ایه یاس خش زر و

 دتیوگ زمنر الف مراکر ار دن

 تاک فون وم"خاف اب ( تفا), هن اکتف |

 دتفیب مکش ز ی ر ان هک هنیوگ | ٍچعب :یپجع

ن اکخف و منولافم# انکل ای دز ع ۱در
 هبغلا لق# قمار د

وعسم هدناوح زین
ی ناف داجتيکنن هی د

 



 شنا ۱۳۳

 هنتخا حنا رب اروا
 دتیولیم هنتشت ماوع هک فورعم (ف) زاسذا

 رگ یتخانشو ینفر رسکلاپ (ع)۰ شاسنا

 شرت و رف یناشیب يومرسکلاب ( ع) غ اسفا

 ودراک ناذبدک نلتسوافلاب» (هتفا)یاتقا

 ودتنا ون هزیه فذعب ناسفا رنآو هننکزمت یمشپش

 نوزف *دیوگ نارظخ دنا ههر وآ زین هناسفازیت ينعيب

 ناسفارازه زا یم م دناوخ و م هیت

 زا نآج و سوبسوهرک (ف) :ندناسفا

 هنسب یآ لاقماو هماجرب هک یزجو ی درکرود, هلغ

 تسد همآزین هژپه فذعب و ند رکرود هاب

 ياهتياکح فوقوم افابو عتفلاب (ف ) دناسفا
 فا هپبودش اب هتشاد بیجعو بیارغ هک ناکتننتخگ

 تسافدم"]ز ین

 تشذگهک ندناسفا یفعیب ( اف ) ندنن اتنفا

 ب (ف) ياسنآ
 یوهناوخ

 نوسفبرماو ه.دناوخ ی وس ياگي

 للکم مشيربازا دوب يجات عتقلاب (ف) وسفا

 للتیب میدق رددک تسیز اس مان يزكسرسقا و رهاوجب

 هتیوکار يناتسیبت يرزكس هچ دوب فر اعتم یاتسببش

 زورفو بانق ]7 ينعب عثفلاپ ( فر مظع ارسخا

 هانی ملاع

 ۳۹ جات نوا دن ميقر) ی | دخرسفا

 مضبوغیرديسر اقواوابو عتفلاب (ف) سوسنا

 هام ۲ زین فا فذعب سون ينعينب دي ررخسیف

 هکنزبا دیاهن,نات سوسفا * دیو يرون | ينعمود رهپ

 تسیرم مانی و * تسا سوسفا ي يمتم تسدرد ییام

 ي هننخک رابجا سونابقد ن هاش د ابهک

 جا ادرقم هک يايلکعتباب (ف) ..نواسخا
 هزیه تفذحیو هن هنب راکپ قض ارغا لوح بپیسپ )

 تساد هم" زن

 ۹# اکیناو شاف رم دییکل اپ )ع) ءایشفا,,

 زنا ۱
 ِر اشفا

 هکنانچ هدمآ بن سیساج ینعبو ینتخدرو هدنزبر
 * هنرانتفاوناکرت زا هلبهق مان و تسار اشفا دز نزد هتیوُک

 هدروآ لیرفتي ةعیب مافتفا يرمگناهجردو نذراشف ابمماو

 يناقفييو يلاپياپ حتقب (ف) یر اشنا
 اهجد هتب ه دنیز * ثسا ینعم با ی وب زد ی

 * يناشفب ار ریش را یخخاف منهب * ده دب ناورد درک

 1 هدمارد تش ةکر اتفا نیضز د هک یفعبزینو

 هنکیم لحرز فبطینعب فورعمعتقب (سف)  ناشفا
 دنناشفا يمز نآ هنسه7 باتک فار وارب يوم ملقب

 ینابیز يارب دتفايم نناطرقرب اطقند روخ کیر اب

 دلوم اجنا زا تسیهد ينعیبو * دنزیر «نآز یر ينعيب و

 هنفک فلا فذعب سوماقر د یکیل تسا يلعوب |

 هجاوخاراکن" هیجعم شب (ف) ياشفا

 #* عبش درک تساوخ امت ولاحخ ز ار ياشفا *دب امرف ظفاح

 ۱ * تفرگ نابزرب شل وز وس هکا یح کش

 يننوخ و دیود تخس یستپفب ( ف) رشخا

 تم دخ رد دوی

 جئنردو "نذماهش جتنااب (هف) " ندرشنا
 دو 2 هنر

 دلم ییسبو "یننشادو نذرگ مکعمی از یتعیم دیوم

 یادش ش وحن نانو ا هیاانکو نوش دپجنمو  ه دش هنسب

 " دم ینعینیهب ینآ حنف و اف مسکو هزیه تفذعبو

 ی وي دو جن بشينعیب لرغن نزوبعتغبا کشنا

  کنزغا هکن از خیز و کلکهزبش يا رظ دان کلم عاب*

 3 ۰ : يرطاماقسوب غابمدنکیم

 .هلفهب,(بتب) کنشفا
 ۱۳ مضو فا | عتفب ( هنش) نوضفا

 ینهد د امب ناب نم رخ هنز اس پوچ ز را هک هجنپ دنام

 هچنانچ هنکشیابسآ زا هک حتقب ( ف) .هشذا

 نیوز ین زوغلب
 يارمازا يربما مان جتفب" ( بف ) :ییشذ |

۹ 

 ۳ هیجعم ییشبو مود نوکسو مکی منفب (ع])



1 

 جیجواو دالب يانبمز ب واپ7 زا ضوح و هوتزآ

 تل دوج رج یر تا
 ردو ندمآدورف هوک يال اپ زارسکلاپ ( ع) عارفا

 ندیدرگ یممز

 و نآزج و نوحخ و ب7 شخیر رسکل اب ( ع) غارفا

 نذر يلاع و بل اقرد هرغذ و الط و یه" هقلح یخ ر

 ار يزيچ ندرک ه دن وار بنر
 را هب يراپب زارسکلای (ع)ر فارفا

 هلو يجس نوگسوار یفقر طب (مبف ) بس رفا
 ين اف زا * دنیوگ زین ربت ها ارواهناخ ماب تك زرب بوچ

 شابنررس * ینکدروخ هلیج بسرذا مابر# مابپ جوشزفا
 ود زا در ذگب دروآ مخوچ # بسرف يسونپ ۲ وچ

 بسا س

 هد رک نآداب۲ ریش مان حذقل اب (میج ) هجنرخا

 زا تی الو مان لبق و دننک يرسكب بوبسم یضعب و یراورهتتوف

 *سورمور و هنر فان وربجمز # دیوکم اظن راهلنز
 ۱ * سورع نوچرکشل هتسار[ دش

 ردو هلجد يولب نایزب عتفب (پ) هدنرفا
 تسنا دو دو هوک م انو هلجد هنوز 1۵ يفجيب تسآ يرجفت

 هنْخْک یتعم کبب ود ره يرهنک» ر د زین شام غآ

 (:نفا) لنرفا

 یهآوخ * ور تقی دص ورب یه اوخ * هیول يولوم تك رق

 دیک ياري روضم رفو بیز يفعيبو *وش كن اوره

 "ان و یسرماق واوابو عتفلاب ( تر یتخو رثا

 نی" زین اد یه ربغب و ند رگیفنور اشوقوم
 شور يدعيب يس ماف واو اب جتفل اب (فب) زورفا

 و مویضم يارو فوقوم يا ( تر هرورفا ۶ ۰ ِ ۰ 1
 دش اب هلیتف یفتخم ياه و هطوقنم يا ز و ! وپجم وا و
 دنلب» رورف7 دوخ عبط شت ]و منک *هنفلينزوس میکح

 ۱۳۱ رذا
 اولح ما یعود یسر اب هاوو فب ( بفق) هش و رفا

 دنلاپب تسجب و هننک يفرظ مد نغورو اه درمآ ما هک
 ماوقب ات دنزپ هچلنب د/دلسعرنا سیدوشدن اد هنادات
 گم وب اشین یضر هننک نامد جن ماد اب یهاکخو حب"

 هشورفاب * مونه تفت فللرک ناپج دیه * دی رگ
 1-۱ 3 و هع هدضد یم یو رد
 يانشوم ام مضب (ابق ) غ ورفا

 ماف يسراپ ياي و عتفلاب (بفر) نودیرفا
 دی دهرزیه فذعیزجنو نجمز نآ یا 5 اب دام

 یسارآو ندادبیز (ف) ندیدبرنا
 جست و شی انسو حمد و دپم بر ییرنآ

 دیو دیحوت رد ورسخرهما کین اعد وار يسل ندرت

 یرف"۲ ینابر * مویعم شیوخ يانثزا شخی یل د #
 ییااما « جن دیرف7و ی هیرفابرما و * مود نارگید
 یبرف۲ ناهجهچن انچ هتناي هن)اهعتسا بیکرت يب ینعم
 سرفآ ناجو

 ينعيب ؛دنیازف | و دوزفا رما حتفب ( ف) رفا
 دی" ز من هزپه فاذعب و هننک لاین ا بک مر

 يسل اب و ندرک يوُل هبرسکلاب ( بف ) شارخا

 يديمد ید اتفامد

 عهج وا و اهسرت :پجعم"ازبو جنفلاب ( ع) ع ازخا

 ندیسر يسکداب رغبو ندجناسرترسکلابو تسا غزف
 ينوزف ينعپب ( فر شیرتا

 وربا یتعب .( فا ورفا
 واشاقت يسراف "از مضولوا حتفب (ف) لو رنا

 رد و يراکب یتخبلنارب و یدرکاض اقتو ی هیلوزفا

 رب هک درک ندرک یودو ند رک ناشیرپ ينعيب تنه یف
 هشاب لآزج هماج

 شخیلنا رب سر اف يازاب (ف) ن دیلورثا
 يايايو روصقم دوديم ( بف) نودیرفآ
 دالوا واو یمبا رسب نیم ز نآ یا هاشد اب مان یسر اق

 نامدودو هتشکار نتبا کاجض نوچ هاش ثرویبط



 رثا ۱۳۹

 هدازرش اوخ عتقغب تسا هیوم مد ( فر ر هذا

 و تسا شعم یب ۵ب زین دلقا ي مدنکس رد ه دازر دا مب و

 ی

 ولاروا * مدی ردا رب ي رمخیت ر ۵
 يض راع هشقنپ ي هعدح )سلم ت توی یی ییب ان

 دپ ف. ينعيب زبنو # دچ زی وربو ر فا, ش وامس شک

 هبآيم مش نزن يداشو یش

 دقل نایش مویسو مکی حنغب ( ف) یردنا

 دداز ردارپ تسا هیوممد ر ول وم

 و هلبهم لا دو و زپه عنغب ) تب ) ی دفاآ

 اف نوکس

 زیناتو هی انس هتفا و وکین و تفْلش نی اتسو لجو زع

 ۵ و هنی و

 اقس د تفگخش ینعپپ دفازا تسا بل رم هپاک ییا

 ي ا هخ شب اس یی رت وکیبن هاپم رس و

 و تسیو) نایزخ ید ۱ هل تست انللا لح ۳

 دی ول یفبذد دانبسا شل غم و هشاب شی افس ینعیب هک

 وت رب منت اوز *ي ین وا دح ماوت ود یا زا زج ی ۳

 يرعتف سهش يلاپج مایعم بح اطو * اس دفا لد زا

 ۷# ام عبط هویت تناعا باک ی د رپ ۶# هیام رف زمن

 انس هفا تسا ر هات یک ینپ هلپج هک

 نذرل ي عیب . ( ف ندیدنآ 2 تنش ینعب

 دچر اپ قیربا ایهلول خازوسب رسکلاب ( ع) مادفا
 ند رک ربسو دی7۲ نوربب فاص ب7 ات نداهن هینپ

 مس فثر

 ندرکهاهتو یتتاگشو دی رب مسکلاب ( ع) ارف 4
 ءار یداشک سکلاب ( ع) جارفا

 تست اغالازنکر داه يداش عتفلاب (ع) و

 ار يست ضرف ة درگ راب نارگو ندرت دات حارفا

 و سرت نه لیا نرسکلاب ( ع) ارفا

 شرم نوا هزوت

 درک هنلپودکياب رب حتفلای ( ف) تخارفا
 تخاس ه داتسیاو

 فرق وم "اخو اب عتفلاب ( فر ننخارفرا

 و ندرک انب و ندمشک رب و ندرگ هنلی و ندروآ مب

 ی خرود هوا رفا تشل

 ۱ هب7 زبل هزپه ف ذصب

 هنوز ی 2۳ رارفا

 هنی رک زین

 هنلب ينعيب عتفلاب (بف) ز ارفا

 يزمچ زا يزيچ درک ادج رسکل اپ

 ابر هدچرهءهیجعم يازب (ف) اپزارفا

 هطوفتم ازو فوقوم يافاب ( ف) هزارفآ

 هی امرف ینزوس مهکح نیز ار شن 7 هلعنن يفنخم ياهو

 * هرارفاز انفراو فلج *

 نازا تشک * دیوگوا مه * زا دنا قینجنم دورین

 ۷# هرهم دیه باپک وا ی یمن

 یهرع مد و یک

 ۶# هیشب همن هک هنکشب ن

 سرف عیج ناسا عننلاب .( ع) سارفا

 ناراوس ينعب عفلاب .( ف ) بآ سا رفا

 تس | جتغب بابج و دنناوخ بابچ شب زاغب هک يلاع

 دنیون ار ناراوسسارفاو

 هاشداب و نار اوسينعب عاقل اب ( ف ) باپسارفا

 تیالو رد لاس هد هاشردون یتشک هعب هک یبمز ناریا

 هدرک يهانته اب ن اریآ

 درگ یک بیعو نداتنساز ایرسکلاپ (ف)  شارفا

 ندرتسلو

 ندرت دننبییب ( ف)  شت ارث
 تماق تسار والاب هنلب مدرم ( ف ) بت هثشارفا

 ناتشْنا مسب و نداداطع مسکلاب .( ع) صارنا

 -اوملام دیس وکز هتیرسکلاب ( ع) ضارذا
 ۵ هع ر دی

 ارخگر د ذحناو یتشذٌفر ه دحزارسکلاب ( ء ) طارخا

 شومارف و یتشا ذکو درک باش و ندرکریخاتو نددین

 يفعيب تسا حارص,د ندانجسیف شییو ن دین اب اتم و درک

 یآ د هشوت و ند رک رپ و,ندافسرف شیپ و دین اب انش



 تفشا

 ربا هچلب و ار دوخ ن یر ورک ( ع) ادننا

 در یفهم ن درو" نوریب وند رورپ یا

 ندزرسر+

 ی (ف) ابسدنقا
 هلفیپ متفلاب انسادتفاو تسا يلاعت فح شیاتس

 هنیوگار ردخ نابیرغم ییتعتفب ( بف ) يدئئا
  یسکرب شف غوردسکلاب ( ع) "ارثفا
 يسکزا يزيچ و شرع رسکلاب (  ع) حارتقا
 ۱ نتساوحخر د مکساب

 رک بشکرسکلاب" ( ع )۱۰ فدازتقا
 و سکش ند رگ ناوختسا رسکلاب (ع) سا دا
 یدشراوس و ار يزمج ینقایرد نامنن هبو یتشل

 (ع) شازنفا
 و دان نه زرب تس هوفو درگ غایجو قدرپس و

 ندرکز ارد
 و ندرهش تیمتغ ار تصرفرسکلاب (ع) صارنتا

 ۹1 ندرتسف ینمزریزَسکلاپ

 يجتدمب لای

 شاد مشچار يزمج تو

 درک جاوا زر تق کا
 ندرپ رقخد تراکب رسکلاب ک) ارتقا

 نذرکبسکو ندیز مورسلل اب (ع) ۱ بفارتتا
 ناحشاهج لب هکیرنارسگل اب حر فارتتا

 يزيچزر يزمج درک ا دج سکلاب سد صاصتتا

 تصرفو و بسا و ن درکر اکش و دیش ین دم: و

 یق اب یراک

 مر ثیسر ناور باب رسکل اپ (ع) صضاصتتأ

 يشام

 رادشاوش نسل اب جاضتقا
 و رس ب شسپ »مایع رسکلای ( ع ع) طاعتفا

 دوب ان جن ز ریز نآو

 يسلرب ن قاب خور دو اب م هسکل اب (ع) ل اعننآ

 ی هشز ز اين يبورلن وترشللاب ع) ریبن

 -  یتفایانون درک کرملکلاب (ع) هاغتت"

 ۳۹ نئا

 هوم وه ۰ ۹ نا

 ین تقور د يرمچ اف نوکسو مسکپ (ع) تااثقا

 نآ دننامو رفس نوچ

 ندیسربو ندیواگ (ع) صاپتتا

 بسکو ندرکراک مسکلاب (ع) سصاننتا
 ید رک

 آر حیج تاف" تیح ز هدوديم فلاب (ع) هنثا

 یصششیررد رسکلاب (ع) فاینثا

 هنوآرکیه دجم حرسيمور هزیر (۶) نویهننا
 هی عهارق * مور ورصم نمجز يزوجع عفن يا *
 + تفاوت برید

 دقت ءدنامدیلاو سللاب (ع) انا
 ید حبص تقوردرسللاب (ع) راجذا

 در

 هنیوگ دیود | منو هنن

 ن درک کی در د لباوق مسکل اپ (عر اصذ |

 تفت هد رجب و ازسان یبکلب (ع) ۰ ش اصن !

 و تر هه

 ب ِ 8
 یتق اب رعاش

 راوخ گتس عرم هاش مش اب ( ع») صوجت !

 اه نار ینعیب ذضف عیج حنفب (ع) هاختا

 .  ۳ و
 لر رب دیجعم خبر سس کا ای ۳ م اف أ

 ندیناد رگ

 تسآ لنروس دنکوسینعب یتجتقب . (ت) ,دفا

 عتخبو * هفا مانیک رث ظالرد ار نُک وس دوی ات *

 فف ه حنب اش ينعيپ مور ,ممک و مکی

 مک ننه قلب هک ای هرم طفل اپ ۱7 عادنا

 هاب



 تفا" ۳۸

 ۱ بیو
 رابوضوقوم وا اب ( ف ) تسرپ ب انثآ

 زمج ر اپچ رب ضوصح فی رطب طنفل یا يس راف مود
 نا ربک هفیاط م ود ذوب رف ولین ل وا دب ایيم بفآالط1

 هس ایلچ هننام تسی و وناج مویس دنا تسرپ بانف 7 هک

 مراپچدنیوک تک رگ ي هن واب رح يز اقب ار نتآ هک

 شی اگر ب هی این لم مظع ارهن هک يمن اج ره دش اب يا
 فنعمرکیب تفه هم انف منش زا و هنک پناج نادب ور

 بانق"۲ موپع فی رطبا ر وا تساد ویک لکه هکدوشیم

 * هد وین مظن يماظن حیش هچن انچ دنب ولیم تسرپ

 ورد فز را لک #

 شدناوخ *تسه فزر | هف یلف مه مرج ال ۳۵ ۲۵ فن

 #* تس رپ باتف۲ دنه

 (ف) ندو دنا لب باتت۲
 میکح هش اب ر وپاق ۵ ثتبا

 هک هززفک ۶ و

 تاروح

مش رو لب يد بی باتمرلب*مه يماپ
 يا حنا ه

 تا

 تیانک

 شر د هک د وب يرماینحخاس ناب ز ای دا

 یی فال تشن ان وه از ز هرخ * *تسار

 7 اف

 ۱ دنی وز ینامرز" رنو
 هکنااپ لابقاو تخب ( ف ) تل ود بانف"

 تسا شور باتف" وجه هک يتلود

 يناوغمآ يموهزب رخ ينعب ( ف) هرزباتخآ

 9 ید یا

 هاب

 را دیب بشورمخ عبصدرم يفعب (ق) راوسبابخآ

 ٩ اوز زا تب انک ( بف) نننر:وکور ذبانفآ"

 هشاب تلو دوریع

 فبتومر ابو اقای (هتف) کو درک بانیتآ

 ترم ذی شم ۵ مدز ْ , ۵ تسی مون اج حوقغمیس مافذ وا

 وب بان( و حتی و تک رف دنه ناب ش ام نآ۲ و

 دلم ین ویلق

 فا

 تذ ا ۱ ۹

 رهس سراب بفاکرسکب ( بف ) ۷ ری ان
 دننک هیاسو حیا, ناه امت داب) هک هتسد اب

 اهم ریو تلف ( ف) راو بان"
 هشاب با رب سک هه اب وک

 يتعيبزینو تساخرب ده مقلاب ( ف) ۵ ان |
 هتس] مایق يقع ایج و او يقذاب نب هاتف و او ی دشرموه
 وا 5 ازاو يزاريش ی دحا و بش يك هنبز او

 1 سا یوم مدو تسا فاحم مضب مه ينام رکن لا

 ۱ تسروا ماق سلو هزیهتص ذعیزهنوعنفب ماوع

 "-مودو قساحرب هض مضلاب (ف) ین هانثا
 مایتلبلد نداتف وا هایشا هک تسا پیش اریا ید وقت
 مذو شا هنآ هنتف ,د مسکلاب رد اتقا وه نیه مضب تسا

 عقل اب و هی رق[ 1 يسک هقق, لقع و لامو ندانقاهبنخ

  نفا وخ عتفب ماوع هدمآزینعغاوتینعیب و ی درک يا

 بارخ ينعب سف) یاکهانتاتش۵زاندانتا

 یامولظم ياع هب ندش

 تسا هداتقوا هابش مضلاب ( فر ی ه انتا

 لدش توکس و هتساخرب دضرب حغاوقم ينعب مکیمضب

 یتعیی تنه رف رد زین و تسا هدانخا ی مصتخکم یباو

 راوخ و نویز

 وش جغاوتم يفعيب (ص). وشو۵ انثا

 وما و هدنن اشن و هدنشاپ متفلاب_ (بفا .ر انا

 ن همش مپ

 وام یهشآ هییوربا ۱7 (ع),۰فاننا

 نجمارب ریا و ام زا ب اف 7 اد

 امهاو عن اشف و« هنش اب حنفل اب ( بف )۳ فالاتقا

 * دیو نا رطق ن دهن ابی

 لاتخا رد رپا

 ندرکواخو نوک رطکلاب ( ع) ح انتنا

 ندیسر بآ و ندب وائاوسکلاب (ع) :نع اصانا

 يزبچر دار يزيچ شخا دنا ( ع) ماحبنا

 هیزانآ ( ع) راتتننا

 هتشد ه جش راپب نا زا



 اه ا

 مشچ هش وئب تست اغللا لح رهو تافتلا را یتسیرگت

 . ردو دنناوخ هرش ار نآ برع بضغ رس زا یتسب رکن
 , تمب ییاب داشنساو هد رو" ير هنکس ففا وم يرجعت

 یم مد درک # مدز مالس يکي اروا کمرف # هدرو"۳

 ناو مشچ هو هی يفاماسو * لبغا مشپ دین

 * یو مدرک مالسا روا کمرن * هدناوخ یینچ مع

 تسا يتعم یجره میعصو * لبغا مشچب هیلف میرسدوک
 هدرب نایک يرمگناپچ هکنانچ هن تسا یبنچزمن تب و

 مد تسیا :يلکاف دیهشتو مضل اب (ع

 دفی رگ راوش دورجز و یلاداقق تو

 يزوربقو درک کاله رسکلاب (ع) يراثا

 نتفرو نداد

 يزورو توقو ندشاناوترسکلاب ( ع) هنتاخا

 ندرک ين این و نرخ

 نیدالد دیاخ زمنکلاب (ع) :هاخا

 (ع) دانا

 يسک زا ندانس

 . ن دین ادرُکزیریف مسکلای (ع) یزاذا

 مر دط وقتمریغ هاصبو وسکلاب , (ع) هصاقا
 ین ار اکتنآ و ینس ینغُک

 اهنایپم راهتنایضرسکلاب (ع) تاضافا

 یدهنازیزورفو ند ,کراپسبرسکلای (ع) هنشاذا

 هصق و ثیدح و درک ولتفُل و ندیناسمربخو ب۲
 و فورلت ندرگرب و دین درک زاب و ی هیدرک عورش

 فا

 ندنن ناو, مابکیو نتخیز دوخ رب بو کا یتخبر
 تاق رع زا مدرم

 نهی با وگو وف سرور
 ن دینادرگ ز اب يحاوناب و

 يعفا عیج اه رام عتقلاب (ع) ییعاثا

 زا نوماهش فارطا دلاو عنفلاب (رعتر) فافا

 .. ندرکمشخو شسبرلرسکل ابو تسا ففا عیج راو یبمز

 رب هبرتز ا دعب هک تسیریچ نآو نداففا فاوفر دو

 تفآ ۱

 دن یکچه ارن7۲ دنه لها دی يمد7

 ندم7 شوپب رسکلاب (ع) ق افا
 ویشوخ ياهوراد عتقلاب (ع) هقافا

 وگ غو,د هیدشت و عتفلاب (ع ) کا

 ندین ارذگر ه سکلاب (ع) هنانا

 اهغورد (ع) تكیاثا

 (ع).۰  اتثآ

 مراپچب هکر وهشم دیلا ,عتفلاب ( فر) بانثخآ
 هکاریز تسوز ام اع شیاس7 و شیارهکدرا ه ياج کلف

۱۳۷ 

 نداد يونق رسکل ای

 وأو تسوز [ مه دراد هام ه؟ بشر ونو تسا زور ون

 ناطرس دن اخ کی مش باتهامو د ماد دسا هذاحخ لی

 زور ينعيب و دنرآد هن اخود بلوک منب نآ يقاب و در اد

 ردو قوم ره يا باتن7 ره هنیوگ هچنانچ هی" زین

 یشج مد * تسار يرونا هتشون بارش يفعيب هیوم
 رد وق يور هام یقاس * زانب هتخير وت شو نایسآ
 نا تی انکباتف7 ناکلاس حالطصار دو * باتف مخاس

 تسا باتق7 هلزنیب یدب رد مور هچا ريز تسا حور

 کل اس نوچ هک دنا هنفل .تپج یبرنا باقيم هلرفیب سقنو
 ثتسا سفن ر وه سیا هک دناهب دنیب بانم وچیف ير وف

 مون یا هک دنادپ دنبب باتث۲ وچپه يرون نوچو

 تاذ ر رفیات دوش عناق یبدب هک هیاب یلد تسا حور

 او دنک مک ار د ار ت انیاک لکو |, دوخ حس رب فقح

 ییا دیرفت هک وش مگوتزوت * دنک مک زین ار ندت مک
 * دوب یبا دیرجت هک یک مک ن هد مگوت * دوب

 لاو ن زا تیانک ( فر راویدرب بانفآ
 ا دخ مب مدام *دیامرف وسخ مجما دش اب تلو دورپع

 ماوب دب هراچبب یم باتناک #* ماب رسرب و مم شب

 شیوکرس زا * هدوپن مظن دیناب يروپظانالوم * دم7
 رباردوخ مپعبانف"7 * باتف "۲ شن, تقو ترسعپ

 #* هید راوید يس

 دلثم ننت رر اوب درب بانثآ

 گربش دلار عتفلاب ( ف) کت رپ بانقآ



 نغآ ۳۹
 خارفوآ شبعو هدریان هند عتفلاب (ع) :فلغا
 ینعبو دنکن ظفح ایزبچ هکنا و دشاب فال هچرفو

 شارت و شو لرچ

 کوت زا يهاش داپ مان (هف) شپلغا

 یارسپ جتفل اب (ع) هیلغا
 طلغو لکشم مضب (ع) طولغا
 تاللشمهپجعم یبغوفلا مضب (ع) تاطولغا
 يسکرا هب دکخس ابو هامسم ییقیض+ (ع ) هط ولغا
 ایا ولصلا هرلع لوسرلا يپن و دزادنا طلب ار
 ت اطولغالا مع

 ندرکشوپیبرسکلاب (ع) اپغا

 ییمز رب و نذر ۶ رجت و درک بیعسکلاب (ع) زاپغا
 یصاهن تسدوامرگ یتسکشومر درک تمرح مکو ییدن ان

 دوشن مولعم يرغ غ الو يهب رف انو ی :رف اذ دنفس ول يوليرب
 دنا ه درکلاهعتسا زن لاعب او لایه لکر 5 يضعب و

 یتف کم هارف ار مشچ کلپرسکلای (ع) ضایقا
 رام اعم رد تر ناسچ و هاب اتررف مشچر

 ه هم[ زین یخ دخ اد

 رجب ندرل کیر اب

 رسکلاب تانعا و ید وب عیاد مسکلاپ (ع) طابغا

 نایس7 نهش کاتربا سکلاب (ع) مايغا
 شیب يتعي (ع) صیغا
 وار يسک ندرک يلنوت دیلاو رسکلاب ( ع) عانغا
 نداد ههیاف و ند رگ زامن نب

 رماردرکرپهدردیم فلایو یبتصتفب (ف) دنغآ
 نرگرپ

 و لا دو هدز وتب موقغم یبغاب ( ف ) ۷ 8

 یبغ اب و دن موقرمهک تسا هنشغآآ ينعيب يقثلخم ياه
 هتجی هک دیوار« دزرب هبنپ لو اد را ۵ ینعمرد مریضم
 رهن توبکنع ما یعون مود دتش اب هتخ اس هلو کش ایسیو
 هنناوح التیر شی ماغبو نیوگز من «دنغآ نا در ۵

 رتزاجن يب حتفلاب (ع) ييغآ

0 
 0 (یغ 1

 یار ادلاممتفلاب (ع) اینغآ
 یهددیب (ت) وغآ

 ندرکهارپک هیلاورسکل ای (ع) عاوغا
 زاو7 ویتسیر دنلیزاوآب رسکلاب (ِع) لا وغا

 نایک ندرگ

 دایسو ی هم" هرکر سکلاپ )عر س اکروغا

 یوم  هش

 وداوپجم واوو مویضم یاب ( ف) شوغآ
 رد #* هیامرف يماظن میش هشابرب لوا د راد ينعم

 ار تنه اریپ يک دوبن هک * ار تنث م ری نانچن"۲ شوغ"۲

 ار يفعم ود ره ییا يدعس غیبت هنبوکا ره هتب مود #

 تتسد هک * هنتشوم [رف تنابس ابرثم* هدر و" مظنب

 ربأم هدنب رب * دیوگو | مه * دن شوغ7 شوغآ رد
 دصب وت اروآ # راز اهمشل دو یکم شروج * ر اهسب مشخ
 مشخ يا #* يهيرف"7 تر دنب هد رخ[ * يدب رخ مرد

 * ینو اد رف لر زب وت زا تسه # هنچات مکحر ورغ

 ارف یکمدوخ ه دنامرف * شوغآ و نالسرا هجاوحخ يا

 شوم

 ) رهجم واور مویضم ل واب (ف) لوغا

 ار ملع یتشارفارب هطوقتم یبغاب ورسکلاب (ع) ایغا
 ناظناعم و ناگناکشبب عتفل اب (ع) ر ایغا

 رجغ حیجور اب ربغ زین و يگني دو اه

 ۱ لوپجم "اب و یبغ مسکو عذفلاب ( فر جیغا

 ينامز کدن ابود را دیم لک هک تسا يتخ مد يسماف مهجو

 را دزويم نارب دای نوچ دونتیم هدیسویو تانشخ
 ۵ یبا چبه * دیوگ يواوم دون دوب انو دشابپ

 # یم مچبغا هن وب نوچ تسار * سم مچیه چیه

 رنشآاو بسا هپجعم یبغو متفب ( فر سیغا

 نوک رتسل اخ کر و باتم يب کاندرک بشو کن مع جت
 ۱ « دمآ زجن مضب ير هنکسر دو دوپ

 مشچ هنول دیب تسیدنکسرد (ف) لپغآآ



 طغا
 دناسب رب نخل

 عتفو فلا مضب ,ناگ رزب عتفب ( ف) هرغا

 و هی دید, مک و ندرک رب هک يشبر هلی ار

 هنیوگ افو فاو نون حنفب و هفکن یار

 تكنس مرد هد ا وديمرت نزوب (ع) يرغا

 مان مجتید مویس و تیرسکی .(ع) تربرعا
 هاش بس انشک مسپ تسا دیومر دو بایس ارفاردارپ

 رو ذمو فشورعم نا هصق هک هاش تسا يپیهارب ار دو
 تشد هتشک فاغن هطسا وب هکت سا

 نر ونرسکلاپ (ع) ضیرغا

 هشاپ دز ات و هییس

 ندینا درک روکو ار يزهچ
 "ات و هدز یمشب حونغم یبغاب (ف) یششغآ

 ياجرد روز ب ام يزمج ندرگرپ ينعيب حونفم ينافوف
 "ات هد هطوقنمیمسب حونفم یمغای ( فد) 0 ی

 دم و دهدول "۲ و ه درکرتينعب رب يقفضم ي اب و حوققميف اقوق

 ز باب شتیمز .* دیامرف يم ظن عن هوم
 بص رشالوم ۶# دنا هقشا یارفعز نمد يد ولو 7 ها ۲ و 5

 #* بن هتک و هنسخرپ تشد دیه #*

 * یش دتشغ لک

 #ننا هم

 تس ۱م

 نوچ سمب رس نممز

 يرعاش مانو يروك بش حتغب ( ع) يشعا

 ام یسک دین اریآو لک مدوتسکل اب (ع) صاصغا

 تحرد ی اخاشعتفلای ,( ع) ناصغا

 ید کیرات هطوقنم یبغاب ورسکلاب ( ع) . اضغا
 دین اپاوخ و مچ

 تب هطرقنم داض و یبغابو رم کلاپ (ع) . فاضغا

 تشد ورفو مت یو تسس عتفلاب ۸ تشک

 خ ۳ شعر ِك 3

 ندش کیرات و ندرک کنی ماترسکلاب"( ك /

 ۵ )غغا

 مشچ ندرک کیمات و بش

 دنک يکبرات شیشچ هکن7 عتفلاب (ع) .شلعغا
 یفلعی دوش يناذيب فبعف و

 ينايپ نت دیدشتلاعم ییتحتنب ( ع)  ملعخا
 افق تن و

 یتفح هطرقنم نیغب و سکلاب ( ع) افغا

 ذروآ مش مسکلاب (ع) باضغا

 یزفو ی همنادرُفربغمب و لف اغرسکل ای (ع)ل ملابععا

 مته دنناشوپ عتکلاب (ع) رفغا

 هوک,د هکدنیوا, ياجروسکمییغاب ( ف ) لغا
 ید و ناواگو نادنفسوُک ات دن ز اسپ اه ارعصو اه
 زمنذاغا ارن" و هتشاب اجن ارد بش ماگنیب نایاپر اپچ

 دن دم ارد هکورب ورب *دیامرف يونعم يولوم دن اوخ

 رز اسکی درمورمبرخ و ناوجرخ # اسولغ اب

 خرضو ندرک اهب ناو ندین انتوچسکلاپ (ع) دلغا

 ندهیرخ نارتار

 راقنمرد یتفاقشرسکب ( ع) هدلغا
 اولش عتغل اب و رحنلفا طلخ رد مسکلاب (ع). .طالغا

 ندهیرخ تشرد هماجو شفت تشر درسکلاب (ع) ظ داغا

 مدو فن ذگورف هدرب رسکلاپ (ع) فالغا
 تبرات بشواریریچ ی درک فالغ

 مالکیدروتآ هتسبرد,نتسب رد رسکلاب (ع) فالغا
 نت یا ع) لالغا

۱۳۵ 

 2 ماد ار يا بم دینی ورد لا

 عتقلاب وند موآ هل و دام يسک رب هدفی و یتتسی ناتو
 یلجم مد دا ي نور ياپبآو دن مد 1 ده حرف یک یمش ] ی 3 پغ

 دور ناتخر ۵

 ندش ترهشزجت رسکلای ( ع) مداخا
 هو 8
 ودره ندیناروشیپ تخم (بصر ندینداخا
 مصق و خیب



 تغا ۱۳

 ندینالغپو ندمناج رب یتعیب ( ف ) شلاغا

 ه ور ۶ دنیروگ توس هل يزهچ مار يزمچ
 شا رخم نور هنا شل اغآ

 او (ع) طبل اغا
 دنز دنا طلغ رد ار یسک

 تسا هینغا عیجواواه دورس حتفلاب (ع) یيناغا
 يودورس ییسرسکب . ( ف) .يارس يناغا
 ندشلوکو ی ادانرسکلاب (ع) ابثغا

 رب غورد هطوقتم سغب و رسکلای ۰ طابنغا

 + ینسی ینمت

 دادم اب ی 9 |نتغا

 یتنر دا هماپمدو ندرگ

 ندش هنشت هطوقنم یغب ورسکلاب " (ع) لاهنغا

 شرف ذغ هطوقفم لاخیورسکلاب ۰(ع)۰ | ذننخا

 اش ندش تیرغی ( ع) با رثغا

 نتقرک همانو ی دشهتفی رفرسکلاب )ِع۸ نارمعا

 تس هی نتشادرب ب۲ ( ع) فارتغا

 یتسنرسکلاب (ع) .ل اسعا

 روزپ هط وقنم ییقبو رسکلاب (ع) باضتغا
 ننفرکت

 عایجب ندش توپش تخسرسکلای (ع) م دانغا

 حبصخ ریغ درم حتفلاب (عر منغا

 درکبيع ار يسکراکرسکلاب (ع) زابنغا

 ندرتخرشکن ای"( ع) ۰ ض ابا
 یبغبو نذش شک هردناو ندروخ رسکل اب (ع) ماینخا
 هو ۵ذآ هعط رفتم

 ندروخ لابی درشفههکشرسکلاب ( ع) ظ انتغا
 نتفرُک تیبتغ هطوفنم یبتورسکلاب ( ع) 0
 دوی تییدغور افلز ]

 يقعي ند رک يسک تببغ رسکل ای (ع) باینغا

 ندرب کشردو ندشد اش يو زا هعبار نمک يب دل دپ

 هوش ل اح ی لقم ار وا ات ی ۱

3 

 .یترُف مشخرسکلاب ( ع) ظ اینغا
 و هب رفاو ینشک»اکش ان ینعیب (ع) لاینغا

 کدوک ی دش ریاطس

 ار يه ور گشح ح وتغم یبغاب ( ف) رغآ

 ذی ابی جی هشايههشضطتر رب پالس هک هتیوگ

 فیع میکح هتمانز ی زع رفاعاو یو دوب هداتسچ (

 شزارخ *دیوگ نآ تیوعصو هار تفص رد يراخپ

 ز اوچ مکشاز شنبهشن ۶ نوخزیت هوک وچ یوخ ز ارپ

 و يناشيپ هبفس ار دی یشت و حتغل اپ و # رخ" و باغ

 ْنیع رسکب و ناه د کدنا نینعتفب وروپقمو فیرش

 يارن بای رد ير هنک»رد ار ظفل یبا سایز هيجعم

 هد رومآ زین هیجعم

 یتخیتنا رب البرسکلای (  ع) "ارغا

 يزبج هطوقنم یبغایورسکلاب (ع) بارغا

 ویو نادیدنخ کینو ندش بیزغ و ند روآ بیرغ
 کا یدک

 ندشصاخ هطوقنم یبقی ورسکل اب (ع) رز | رغآ

 يسکرب مش دم گر زب و تشاد يمارگو

 هرتسب و درک! دلنت رسکلای (ع) ضارغا
 اهذرغ حتغل اب و یتسب رتف رب كتت و نحم7

 هقلابه و ندرک فرغ رسکلاب (  ع) فارغا

 ن دبشک تخس نایک و ندرک

 ات و نذش صیرحون درک کاله رسکلاب (ع) مارغا
 7 یهینادرگ راک نایزو نور ههز ناو

 بیجع و رت بیرغ حتقلاب (ع) برغا
 و هدز" !رب چ وتفم یجغ اب (تبقد) ه ۵رغ

 ۳ ینز وس ممکح دنتاب کز انو كن هم اج لاد حنق

 يرنسيز *يدرسز | تتشپو هاگرپک تساح در دب
 هدرغا هک تسن"۲ قحو #* هد رغ۲ دوب وت ی ری زب هک

 هک ههشرتو هدید من ينعي تس ا هد راغا ففضم

 ی ین اهج بحاص نوچ تسا ن

 ییارب عارتخا يفعم سایقب «دشن لثم يفعم نی دب

 د راغآ[ ش ردصم

(۹ 



 اغا

 تل محو اعد يفعيب ودوب هقش رس گبیفو دنف اب هنق ر بي وب

 - رد تک رح دب ينعپب ر اغآ دی دی وگ هکن انچ
 هتق رگ من و هقس وبپ میب ي زبچ ينعيب تست اغللا لح

 یمز بآ دشهاگض فبقع * داقسا نوح ز اای بآ زا

 * راغ7 تسا هشو رف ناب اعب و تشد يو رب. #* نوح رک

 ی دوقبجو من ينعيب ۵ ر وا هذر و۲ ينعم هس له رف ود و

 رصان مهکح دین وگزین ه ورغرف و راغ رفارن7 و دش ای
 * شولبزو رس ز | يفکرپوبس هچره زا * دیام رف ,رسح
 يرا زن میکح *ر اغ۲ هه د نوربب دی" نوربزیچ نآز

 * تخر فارفز ا میاد ورف هک یل رقیب * دیو ین انتسق

 یشختیم ۲ مود # م ر اغایپرسب رس نآمج ۶ دید ن وز

 بآ اجک درس هاب ز * تس ار لیعیسا لایک دش اب تنش رس و

 موبس# يراغابيا  بآ کا شعبط فطلب * ددرگ دقعنم

 دهن الغربار نآ و دشاب درک کیرصت و یتخیکن رب
 * یی امرف یرهچ رقم هنناوخ امغا يز اقبو هنیوگر یق

 اراهد زا * کنج دماغ ابن هجاوخ ییشند مک ینچ ای

 #* هنکاب رحاب هک یی" كذن ب رج

 ینات تخسریتفر بیشن ینمزیسکلاب (ع) تر اغا
 ندیب ات کین و کاغم مد مشچ شفق مو رق و بهشنپ

 شف اتش و درک تراغ و ناپسدم

 ابوجيلاو حتقلاب (تف) ندراغآ
 رف ی هرک تک ردرح و نقننرس کیو نبمزب من نده ورق
 نک دک # رخ مرچ آر اغآ ,هناریشن7 * دبوکیسو د

 * ریس يشيکب ه ه رُل مرچ
 ناجمناررُک شفک هکيلا هد ینعیب (ع) ه«راغا

 ۵ وش لاحخ و ب7 ) وخد عنامات هنر اذٌکش فک يومو مرچ

 هماد يقعم هس هیلا و حتفلاپ (ف) راغآ

 دون مظن يسر اپ یی دلا "ابض ينان يفعم فب اطم ند ی

 رعم .لدرد راف وس ناهدز تلندخ هدرو7مسو *

 وت زد لوبق ز رکار هفطن * یدیدنح رهسو دوخ رب هل

 بت جی هنخ, هپ تشپ زا  ۵ راغ[ هفت * یسرهدرب»

 نان

 زاغ۲ مکعم* دیو مرفلاوبا ثلاث ينعم فب اطما
 ۱۲۳ اغآ

 هاتسا دنیوگ ار ادنو ادص مود * يزاغ"۲ هچ ره

 وت * درک زاو مشخز ارپ ییشدب * دیام رف يکدور

 هدم۲ دصق ينعيب غریس * هرک زاغ7دنت رم یتفُک

 درک يرناب لاحخ درب ور * هدوهن مظن يک انس میکح

 مع هلج فارب اب هر نآر هناک * تسبئدار ناز سا

 نوچ ار هوخ هک یاب نآ درم یلدونخوفای * ینک يزاف

 * ينک يز اغ"۲ هنب ول رچ تنحم فکر د * لیلخ

 هراپ ادراب كنت هماج یتعیب . (ف) هدزاغآ

 ياز و بغ یتصتفب و رصقو دیب ( ف) هزاغآ

 ایتهرفز | يضعب مدو تسن !لشفگر اسزا يعوف ییقجعم

 نازود هز وم و نارگشنکهک دنی وکار, يلاو د تس اموقوم

 نرو یپ د د اهن ۲ هت دز وموش

 دی امن مد ه نوصو شفک نوردب لاو پا

 ذک یور نمد نایمم د

 درک زاغ7 ينعبب (ف) ندیزاغآ

 ام نآ دنه هک تسیهابک مان (ع) تفاغا

 هنیوک لیب ساک

 يان مد هک یپه تسادیوممم (ع) ثف اغا

 تشذت هین اق وخ

  ندزکزت وا دراد عملي( ف) . لا
 ی دین الغ,ب و نهیناروشرب و ص رل کدرصت و ي راک

 تسام يش اک یسح ان الوم دنیوگزینر اغ7 رنو دوب

 هلفاف مورب * دلاغ اب ار فلز چ ضراع درب #*

 دیدنضب * دیامرن ي هس) میکح * هیاشکبر این و

 شلاغ * د ابی یم مههرسون لاغا رگ * هایم انغل و افس

 ندرب ورف دیو اج مان مود تسن"7۲ ردصم ندیل اغ"آو

 مشچود ر هن اوت غبت يورز

 * لاین تنم تن هیاپن هداشک یاهد * وت یيشد

 اق دنزاسب اپهوکو اه ارحص مد هک دنیوُل ار يد اج مویس

 اجنارد بش یایایراچ رلیدو ناواک و نادنفسوک

 * هتل یقزر | میکح دشاب

 ناروبنز هناخ مراپچ هنناوخز ین لغاار نآ و هنش اپ,
 هنبوک ار



 وعآ ۱۳۳
 ار هه رتهدنریگآف ییقعتقب (ع) معا
 ندرتروک مسکلاب ( ع) "اهعا

 هجونب رب يسکب يزيچ ندیشخب رسکلاب (ع) راپعا
 دشابوت فح زیچ سوت رهعاقای دش اب نموت رلپعات هک
 اه میع حاقلابو

 راکر هو ندومرفراکرسکلا؛ ( ع) لابعا
 اشراکمتقلابو ندرو۲

 نارذارب نامدرمزا يهورت عتقلای ۰ اتعا
 ن دقت مغر ایسب فنوا دخرسکل اب و

 وا مشچزا هکناو يصي دف متفلاب (ع) شیعا
 يفللعي دور کش |

 ر ۵+

 اتهبان هروصقم فل ابو عتفب (ع) يععا

 ينيب هب صخس هکنارون دی دشتو یبتتعنغب (ع) نعا

 دیو

 نتورفو نه رکراوخو ندبنایوررسکلاب (ع)  اننعا

 درگ
 درسکلاپ (ع)ع تانعا

 ارعش حالطصا رذو درک کالفو هم" دناوفن نوربب

 لپع میم هکنانچ دناب ملیالام مز اول فیرطب هکدیفاق

 لهع هکنانچتسا تسرد نت ریغب هبف افهچ ریز لیحو,

 دنز اس لجا هبق اف او

 لز | هكار يسکر دنکن ایراکک

 رد هنب ندرگو نتقر خارفرسکلاب (ع) فاذعا
 موق ناشر یو اهندرق عتفل ابو یفخ اس هنب ندرو ندرد

 هنلب هک يژيچو ندرگ زارد عتفلاب (ع) فقنعا
 دشاب دو الق وا ند فرد هک يلسو دشاب
 5رکين ام رفیپرسکلام (ع) .اوعا

 رک )عر زاوعا

 جاقحمو شیومدو ندینآد م ؟هنیننج احو راک دش

 تنسآ »ص۲ يمز الواج دعتمو او ندون درگ

 مصحرب راکندبنا درک, اوشدرسکلاب (ع) صاوعا
 اپل اس يفحيب ماع عیج الاسعنغلاب ( ع) ماوعا

 نا مای عتقلاب (ع) ناوعا

 اغا

 یدش میکرسکل اب ۳ جاجوعا

 یسرن بولطیب هکناو مشچ کییتغل اب ( ع ر وعا

 دناب ز ات هکناو هنهک بانک و د درخ يبو مهق دنگ و ن وب ز و

 انتی و اکی هد حتفل اب و ی هیت هد ود رادث

 ندرک هدنامو ی دنت « دنامرسکل اب (ع) ءایعا

 راکردار يسک

 ناردارب و ناک ر رب حتغل اب (ع) نایعا

 و و جز اخ رههدوج وم تاو ذ راهشاد نایشچپه و

 حالطص ! رد و دنیوک ! ,هبیلعر وص ناکل ۷۹ ح الطصا

 دنا يلآ و کی

 سپ دنا جا و را رهاظمحاهشاو دن اره اظمحاورا

 ۱ ین
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 لک م ولایتی زا
 دنی وار یا راهساروص (ع) هنبات نابعا
 تب اق نامع | !من" یل اعت قح ملاعر ۵ تسلوقعم |متر وص هک

 راخ نابعا فْ اقح هکنآ مود تس اپسار وص هکن | يکي

 ار حا ورا مم تسنا هب اوچپف لوا ز ابنعا سپ تسیج

 جاورا وحپف مود ر اهتعاو

 د رموزا ردو دنلب مویسو مکی جافب ( ع) طیعا
 ندر زا درس

 دیفس كس ( ع) لیعا
 ماغو مشچ جاوق تلاف هوا جفت (ع)  نیع |
 ن ایشچ تلاث مضب و تسی دم

 ار نا دبارم تسا

 ل

 ن دی رخ ي رتچ هیسنب سکلاب (ع) نانیعا
 ندش مر اب و یید و

 » دن رپ ماد عتفلای ( تب ) غا

 نداد نآراب و ندبسردایرغب سکلاب ( عا)  هنناغا

 تبخار دزماصنعب 6 جیاغا

 . من ورد دل ينبم ز ,دم ریغ و دیب (.ف )

 "لاعفا و تافصو تا ذد رک یلجت د جم

۹5_00 



 اش مان يَبعا دیو سوماق بحاصو تسنمعافت مات ۱

 ندزرمشيشيوسللاب 2 صضاضعا

 ظعا

 زر ندرو۲ نوریب اخات رسکلاپ ( ع), اصعا
 روگنا يتعي
 یبتحنفب ببجع حیج اهب,عتفلاب (ع) . پب اصعا
 کیدزن و ينحد یدش غلابرسکلاب (ع) ر اصعا
 ریا هک يداپ و دیدش های درو ندی رابی ريا ندش

 جنت" مرگ دابو هنشیم" ر ابغرد رد ابو دزیگنا رپ

 اه هنامز واه درک حتفلایو

 تخس و ندش کاله رسکل اب (ع) باصعا
 اش تشک ر اسب و بسا. نشفر ب اتش و داپ دیو

 تشک ندزوآر ب وب و سم
 تب حیجهتفل هود دننچرنلاب (ع)  ماصعا
 دنی زین و وه آ يوز اب يديقسو هد الق و لب پج مل ابو

 یشتخاسیزمجز ! رقش نالاپ اب یمز رب ار کشم نتخاس
 نا هی تسدو هتفین ات دنز يورب تسد ر اوس هکیزیچو

 نداتفامیبزا نشز

 ناهد هکنا یتلپپم داصویبع هب (؛ع) لصعا

 هش ای هتشر رکن آ هنهو

 يوه"۲ یبنلپم داصو یبعبو عتفلاب (ع) مصعا

 دک یغاز يفعپب زینو نآ خیج ماصعا تبنس اپو تسد

 شاپ دیفس شیال اب لوف

 ذی ياهورج حتفلاب (ع) (ضعا
 تخردو ار يمست

 و ندین اکو نه کانراخ ورقش نادروعتماد رااخ

 ندشراودخر اخ نارت هنوآ هخ

 ندیشخبرسکلاب (ع) اطعا

 نصشکالهرسکلاب (ع) باطعا

 ندینادرگهتشترسکل ای (ع) ش اطعا

 اهبتسود واسهيناب معتفلاب (ع) تف النعا

 هی[ هرانگردرقنن ياهاگنتخ عتغل اب (ع) ناطعا

 نهاعفقب طع عبج

 ۳۸ لعا

 نتشاد یلرزبو ندرک ین رزب مسکل اپ )عر ماظعا

 ندم"7 رذو یشفخز این تقوبو ندرک گرزب مبلفعت و

 يزهچزا ندنامز ابو ندرت گنردو تقونارو شثر و

 نارد نم رد نا دعی يزيچزا ار يسل نتننادز ابو
 بش زا * ماپ یتشذگ و

 یتشاذبو یتشذگ رهءاکزارسکلاب ( ع) .عافعا
 ندیناد رت ماکزيهرپرسکلای (ع) فافعا

 .. هدری تخس حتفلاب (ع) ثفعا
 کیحاوولکن عتفلاب () کفعا

 زدی نهب زاو یدش علت تخس رسم: اعا
 ملت يايب هيچ یتخاهنا

 ضروآ رد دز او نداد شاداپرسکل ای (ع) باغعا

 و ذنشاد مهپو دام شب زا هل ينآ هنز رف حنقلاپو

 بقع عیج يناترسکو وا عتغبو اپنناپ

 هتنایرد و ندرک دنمهرخرسکلای (ع). لاغعا

 ستنک ییخس
 یک شیاپدک يروتسو رت دنمدرخ (ع) لقعا
 ۱ دروخ مهب ینفرمد ي ونا زودره هکن انچ ه حق

 ندرک هنلبو ندش هنلب رسکلای ( ع) "العا
 ندشبلاغو نهم "آرب هنلی ياج ریو ندشراوُگ بو

 قخانو یفخیوآ يزبجرد رسکلای (ع) فالعا!
 ندرت +ق العار يرمچو نذریو رف يزيجب

 سرت ا بت ی لب ی
 نارک ناشنوندینا درقء اکشن سکلای (ع) .. مالعا

 هناشن اپهوک عقل ایویتق اب ملع عماج رد
 شیچا متقلایو ندرک ارانشآ رسکلای (ع) نادلعا
 ار اکش ياه
 هل ثزب موبسو مکی مضب (ع) فلعا
 هتفالشوا يالاب بل هکناورت ان ادعتفل اب ( ع) ملعا

 شاپ
 وتااراکنتا متفلاب (ع) ۰ نالعا
 رتلرزبورت هالیدر وصل ابو حتفل اب ( ع) یلعا



 رعا ۳۰

 ر دمو یششر نع دنوآدخ و ندروآ ر ذعو هنندخ

 مضلابر دم عیجو تند
 (ع)

 ! حارص مد و ندآ د تیر اعب يزمچ و در يراب

 رودو ندرگ نگین و نداد ياچ هیلاو سسمکل اب ارعا

 يسک زا ندرک
 یتجو ندرک :نابب (ع) بارعا

 و ,یننل شقو ار يهجع ندرک يبرع و ینفگ بارعای

 ييشن | محص ۵ ام گ عدل اپ

 زا ن هشرود و ید رگ هنه رب مسکل اب ارعا

 هم
 تن

 رسکل اپ

 جدرع حیج (ع) جارعا
 سورعو ندش هام ادرسکلاب (ع)۰ سارعا

 دورف بش رخ ۲ دو ندرک عایجو ندرل روش و ی دش
 سو مع عیج ه درک يزفن هزات نانز عتفلابو ندم7

 عتفلاپ

 ندینادرف يزپجزا يوررسکلاب (ع) ضارعا

 هیاخو نداز یبب و ندرک یهبو نی دن ار اکش 7۲ و

 نداتسیا تسا رو يک وکمن ند اد تسد و ندنک هل اغزو

 شتر مر ضرعو وطب و یتخآ دنا ربثب ير اکش

 هکی اهزیچو ه هشا دییون ياهزيچو اهب راپبب عثثلاب و

 هحسح و زاجح ياف رهش و میقب هکلب هش ابن میاق دوی

 هه و ياه

 يتعي فرع ندشما رد مسکلاب (ع) فارعا
 ياهتشپ و

 تس اهلزنمو ناسو رخ جات و ح) میس آ ياه داب او یزلپ

 ام رخ ياه تدن مد نا يعون عتفل اب و لای

 تشپب ایم تسب موس هتیو و جرفو تشپب و ٩

 تسیموس یلاعا فارعا ه تسن"۲ فبقعا و خود و

 ام دوش باد دز

 م یلاعا نآ

 لای فرعو تسا فرع عیج لصا مد با رعا هچ

 هد زد هببشت و تشهب و خرنود یاب

 هدوم رد دش آر مام او خ نود و تشهب ایم تسب | ه درپ

 ام عضوم بار هینس لس زا دش اب يلب بفارعا
# 

 شعآ

 . لاوح اب ف ,اعشفانک اس هک دنیوگفارعا تهج نا دب

 لصاخ امام! دیهش اب اییناییا هناع مود و تشهب لها

 رد دف یبرب و لاجم تروصرب هکیالم اپ دش اب نانموم

 ناشبا تمارکو لضف لیلد فارعا ,د ناشیا ندوب

 نازنا دننیب یم تشپب مد دوخ ٩ نانم اشیا هچ هشاب

 هننکبمهده اشم |, خود باخعو هندرگیم ذذلتم
 دنا هتنُک یضعب فنفن اب طوفحم من ویصمو نآ مايصالخج و

 ناشیا تاپسو تانسح هک دنشاب يناسک فارع | مد

 تش اه ربا رب

 رب جیب و ندشما دخیب رسکلاب ( ع) فارعا

 بامش یفخبم7۲ بآ ک دناب و تخرد ندرب و رف نیم

 ننثر فارعبو

 شیمو زی و همرو هیقس و هایپس )عر ارعا

 2و زدن اباریغی يياق من ۵ صض رعا

 ينعيب ری د يرايمب و هنزلز ین و ي دیفس و يه ایس

 دنن اوخ زین عقب برعرد لوا ينعيب تحخر والا

 هتخ انشو راد لایا پسا عتفلاب ( ع) فرعا

 رت 5 هنسانش ورق

 ندقرود هطوقنم ,ازبورسکلاب (ع) بارعا

 ربع فرا هست اب 3 زارعا

 ۱ مو همه

 مب ي اب وواکن ینشاد رب راوش دو هداص ین ی انسپ

 ی دجسر تعخس یمم

 مت زیزع یماعتقب . ( ع) رنع هسچپ . ی
 الاسیبديم عتفلام(ع) , لرع |
 مد می پساو تسیا ث راس مانو

 ناراب يب رب اوج

 يهگیب زین و ندش شیور ۵ رسکلاب (ع) ر اسعا

 تحرد

 لابع يا يب کدنا ماعطرتکلاپ ع) شاشعا

 1 ندروآ تخورذ ياربو

 وز ود بش هروصقم فابو حنفلاب (ع) یشعا



 ی
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 تن رگدوخ ياب ود رق نایمرد

 یتشاهزابرسکلاب (ع) اقنعا
 نهاد د يحراقو نتفرگ درد (ع) هاقشعا

 دش کسمر
 ید رکفقوت فجسم ,درسکل اب (ع) تابتعا
 1 ای زهچغا یداتسیا زابو ت دایع يا رب

 بالغز نادشراوتزبوییر دن دنایزسکلاب (ع) الف +
 یدش برج روز ربع نهش

 : راوششد رسکلای (ع) سص النعا
 رهغ عاهج زا هدام رقشو هدامپسا رد

 تفاطبیو نهش

 ندروخففعرسکلاب ( ع) . .فالتع !
 يزيچب و نادش فثاعرسکلاب (ع) فاازع |

 ۱ یدش هتخبوآآ

 زابو ندروآ هناپبو ندشنر ایبپرسکلای (ع) ل الثعا
 ارپ دو یآبیس و تلاعو ير اکز ار يسک یتنشاد

 !دیوه یصخس هکن7ينعيب هیناقوف"اقی ( ع) ما
 هیون

 کت نتهادکر اب ينکبزاکزوسکناب )۱ ین
 ۱۳۱۸ ات یر

 کاپ ترک ایز و ندرکهریع (ع) زایشعا

 ندیچمب رسرب راتسد و درگ

 نتترورفباب رسکلاب ( ع) ساینعا
 ناوتغزا مشچ ندز مهرب رسکلاپ (ع) ضایشعا

 ندرکراکرسکلاب ( ع) لایفعا

 یتسسپ رسزي همايجسکلاب ( ع) .ماينعا

 نذر ماهتها و یتشادر ایبترسکلاب (ع) .انشعا

 یدش تی انعای و

 یاجبياچزا ارصشرود و ندشوسکیپ ( ع) زانشعا

 ندرکریدکی ن ۵ اب تسدرسللای (ع ) یاذثعا

 ار يسکي شف شرب و

 يربج نفر تسجب تس ۵ يمح کلاب ( ع) راوفعا
 یتفرک داع و نهم" ز اب )ع) هابنعا

 او نایدام م نهشتفاطیب و نازج و دهقان و شیم یشقرذ

 عاپج نا هدامرتش

 (ع) ۰ صضاینعا
 یتشادزاب مسکلاب (ع) . تقابمعا

 (ع) باجعا

 ۰ ۰ ۳ آ
 نتفر نفوعرسکل ِك

 و جعر ۵ نهم شوخ رسکلاپ

 دزوآ بجع يزمچو مر درکریکت و یتیی شب و

 یشقای زجاع و نتخاسرج اج سلل اب (ع) زاجعا

 يتعیب زین و باذعز | یتشذلرد و ی هینادرف ناوتافو

 |ضییو اپا این دو اهجعم و اب رسعتالاپ زاججع او هی ]مس

 اهریالعتفلابو نورکرخالرسکلاب ( ع) یاجعا

 (ع) . لاجعا
 ييجع وار فرح ندرکطقن سکلاپ ( عر ماجعا

 درک لفق ار رد و ار ستس درک

 رتزجام و نیرس گرزب حتفلاب ( ع) رجعا
 زغالجتذلای (ع)ر بفجعا

 لنت ناونتیصن خس هکنآ7عتفلاب ( ع) مجعا

 یدهناب ف اتشرسکلاپ

 دنکو دشاینرد اق شرب هکن۲ و هش اب برعز ا دچرْا
 مجعا دشاب يدينسوا تسد و درفر ۵ هکزب و وش" و ناب ز

 نرآ حج
 دشاپن نابز یزات هلنآ (ع) ییجعا
 هواب ونو بج» راکرسکلای ( ع) هب وجعا

 سیناودرسالاب و نشت ییشد عتفلاب ( ع) ادعا

 یدادير ابو

 متقلابو ندرک هدامآو ینحخاسرسکل اب اب عس) هادعا ۱

 4 دام هک هاچ و هیچ بو تساد هع عیج واو اهر اپش

 ۱ دوشن عطقنم نآ

 يريچ نتفاینو ندرک تسینرسکلاب ( ع) مادعا

 نوت شورد ار یسل درک عنمو

 (ع) لودعا
 مث هناپم و

 و یسررع ماعطينايهم سکلاب (ع) راذفعا

 تسار و مث ع خش دداد عقل اب



 تبعا ۸

 اتش متمهاو) و شل
 ندیروشبرگی هکی ندرت لاعاود ره ننیرگ کت نجب

 اه هیت مم هفلبو آ دنلپ تنل اب (ع) ییلاعا

 د رک ير ايرسکلاو .( ع) هتناعآ

 بانشعا

 ندرک دارت رسکلاب (ع) اش اقنعا

 و مک زنا (ع) هابتعا
 کین مسکلاب رابشعا

 نطق ر یزیچ يبز او ندرت

 زاب الاس سکلاب (ع) طابتعا
 راک نهمآ را

 نهی روشرپ 7 ِي#

 ندرکد ونشوخرسکل اب 3 ۱0

 ساهتو نتفرگتربعو ند ن

 دقان نتفرگن
 وشد منو هفچس 3

 گرزبدرمو هبرثوریسدرم قفل اب (ع ) ی مث شیپ سکلاب (ع) نابشعا
 درک هیپو یتشذُن,ددحزا رسکلاب (ع) "ادنتعا يردج زا زب یاهو مکش

 جمع ۱

 ندشد دمیهثو ن دمو آر اهشیرسللاب (عر هاهنعا

 نز یققا ۵ ه هعو

 ترس دیجعم ی رو ی دن سو ندرت

 امت نه

 رنخ د تر ادعا

 ندید

 1 (ع) ءارثعا

 ابتو تیک دو

 ی ری شیب یه ی

 یام شی ش راوسی سوق تیر ٍ و ردیشکتقوب

 یزیچ وار دوخ ی یاد ض رعو يو هصقب ار اب شب
 یدش عن ام وار يماک ن درک  اغ] هامياههنایم زا

 لیتو هافلب ندرکر ارفارسکلای (ع) فارثعا
 , . ینخانفن میخو رخ ن هدسرپو ندرنم ؟ یص

 و صرک يا و يهربنا رسکلاب (ع) کارثعا»

 ينعآ

 ناهش عج
 يدلاب ار دوحن دیجعم " ازبو مسکل ای( ع) ع ارفعا

 نذر تم ۰

 رب ندیتغا
 نفر هشوگ ور یننوس کیب رسکل اب (ع) لارغعا

 رز خقیناف يراکرب مثس سکلاب (ع) ر اسفعا

 ۳ ندرگرقو متتسو شضذرگيقس هنتنر را

 اریزا ندید, بشرشکلای"(ع) ساستعا

 يراکهبو يدزد

 ندرو" کدنايف دروخرسکلاب (ء) ش اسنع |

 زن ابی و یقخو رف يا رب ای لاهع يارب ياج زا

 غرم شتر

 :قزجاخل یتفر هاريب رسکلاپ (ع) فاسخعا

 ً را يزيچ شاد تبهارم کو نم

 ۳ دوحن يار ورسکلاب ( ع) ناشنعا

 ندزرهشپشو ندرگ هیکن اصیرسکل اب (ع) اصدعا

 و ندرشنو درب يزچب هانپ )ع) 1

 لهکزا ام یتننادو ابو ينسک تساد زا ام نفرک نورجب

 ۱31 تر تایم رکاب (ع) بر

 ینف آر کش
 . قدرت اتعارز و تشکسللاب« (ع) یاصضنعا
 زدكنچ و نداتسیا زاب رسکلاب (ع) ماصتعا
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 0 (ع) شلطا

 ييشي رب7 هماجزا يعون و گئر ه ربت خرس يفعب هزب و
 ءرع اش يف زر مان و هکس يب مردو هتک و هداس هماج و

 دوی یسحرپم | مصعر د هک
 نترعوج و بلا هکلخ ( ف) خرچ سلطا

 راصح یتیضبو ند رک مشخ متفلاب ( ع) مطا
 حطسم هقت وکر اچ هن اخ ورصف و سلتس ر اصحو هتیدم
 بد رد هعلق تسا مارص رد و

 عیطردو درک راو دهیم رسکناب ( ع) عایطا
 ۱ رز کی

 هتیوئر وانس ین هنه هکيو راد مان (ِعر ط هیطا

 شفرد هو وصقم فلاب و رسکل اب ( ع) ییطا

 ندش هتخرگ مارت (ع) . نو انیبطا

 دقلایمرسگلاب و بانط حیچ حتفلاب ( ع) بانطا

 ۱ ند رگزآ ر دو یيخس رد ندرگ

 و ناب هیاس وت مزب ین وم هناخ ( ع) هبانلطا
 نایک رس لاو

 ندمآ رب هوکرسربرسگلاب ( ع) فانطا

 هقبسمو هنیور ندرو"آز اوایرسکلاب (ع) نانطا

 نآ ربتو

 یوتسرسکلاب ( ع) اوطا

 هللا اف اهرابوالاحواهعون عتفلاب ( ع) را وطا

 رسکلابو هتغغم مت هنقلعمت هتفطن يا ار اوط | مکفلح يل اعت

 لدعم رمغ و ۵ ندوک بغغ و ن دن ناور و ن درک زان

 ندرُگينعب ف وط عبجعتغلاب (ع) فا وطا

 هنیوُک ی لستهارنا دنه هک انز ندرک هقلح و نانز هنی

 زا,د هچبو ی هينادرُزا,درسکلاب ( ع) لاوطا
 لوط عیج جقفلاب و رز نذاغال ابو

 ای,درد تسیهام مان ( ع) ما وطآ

 رادمزذورت ویشوخورت کاب متفلاب ( ع) بیطا

 مانودوب ه امس یطخوا ياپو تشپ رد هکيرح لق اق ال۴

 تن ز پس تنسیغرم

 اعا

 ندرک عیجو ندووخ (ع) نابیطا
 هانک عتفلاب ( ع) ریطا

 ندجم ر۲ رسکلاب ( ع) ین انیطا

 وطن مع اب( وب با
 نداز فیرظ هچب رسکلاب ( ع) فا رظا

 شوخیوبز | يعونو ندا د رغظ رسکل اب (ع) راغظا
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 لوا می دقتربو اه يزوريفو (یاخانیذفلاب و يرهت مانو

 و یبتحتفب رفظ عیج يناث ريدقت ریو مضل اب یفظ حیج
 درو ي اهر اتسولر رب ياهنويمم

 یخانو یخانارواهکیوماد (ع) ..بیطلارافظا
 ای,د تا رشحزا تسی موناج لیقو هنیوگزین شوخ
 هذناوح هکنا ش هته هک

 یخانزارد ( ع) رغظا
 ماد هیاسو ندنلفاهیاس رسکلاب (ع) لداطا
 هش کیدرنونآ جو تخرد ندش

 يکيرات , دو دش کیرات رسکلاب ( عز م اظا

 نآ هند ن دوش مد و ی ههشک متسو ندمآرد

 یدینا درک هنشت دیلاورسکلاب (ع) «اپظا

 یداهن تیهت مسکلاب ( ع) نانظا

 بلاغو ضف ییشیپ زاینتقورد (ع) رابرظا
 ندرکار اکش]و نهرکا هیبو وین درک

 "اظابو هموصقم فلابو مسکلاپ ۲ ع) ییرطا

 بل هیس هطوقخم

 ندینا درگز اب (ع) و هاعا

 نانیش د عتفلاپ (ع) يهاعا

 شتر هانبر ههیجعم لا ذب (ع) و ذاعا

 نداد تیراعرسکلاب (ع) هراعا

 هپجعم يازاب هموصقمو ذ و دهیم ِع) رز 9

 نارگشفک ز اسزایعوف
 هنامز ینعیب رصع حیج (ع) رص اعا

 شیوردو ناکش لابع مایضب رسکلاپ (ع) هنلاعا

 تارممند يک شر و ندرت مک ار ضیا قو نه
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 یتسناوترسکلاب (ع) هنق
 لطا و لطا عپج هیلا و عنفلاب .( ع])

 واپبرهانیترسکل اپ
 ۳ هاش رله وا )عر ماطا

 ندیناد رگ ویشوخوندرکشوخ (ع) هبیاطا

 ندرت جنتساو

 (ع) جابطا

 هریسوات وه )عر اب
 ین اث مبدقت مب و ییتصتفب تسا عبط عیچ لا مپ دقت

 افل اب تسا عبط عیج

 نفرت زا

 ريواشوجو اه هّش

 4 يزبج وسذل اب و

 تسا عبط عپج تلاث رب دقت رپ و عن

 ثسا هناخدور ینعیب د؟ رسکلاپ

 سیو ند کضاقتا رسکلاب (ع) فابطا
 ندیناشون يزيچ زبنو یدنلفا يزيچ

 مت هدنزپ عقل اب (ع) خبطا

 یبزورتش نالاب یرکزاوآ حتفلای ( ع) طرطا

 و مک ندرک زارآ و ر اب ين زارکز ا نقش سد / ؟زاوآ و
 و

 شیاتسرد ندرک تیاهن رسکلاب (ع)  ارطا
 ندروآ رد يداشب رسکلاب (ع) بارطا
 یتحخادنا رسکل اب ع] حارطا

 دنن تسا راطحی هشّلاورسکلاب (ع) ها رطا

 ندومرق ناو فیقغتل ابو راک

 ون يزيچ و صروآ ون رسکلای :(ع) فارطا
 يزهچرب یتفاب عالطاو ندروآ دهن شوخو ن هیرخ
 و ناوداریو رددب یشعی لج را فارظاو اه رانکعتفل اب و
 ون يزيچ اطهیدشتو رسکلابو ناشیوخ رياسو مایعا
 دین اپ هچ ره و لامزا شف رک

 يا ريزب نداد تیر اعب رسکلاب ( 3 | رطا
 یتقر و یدنٌنا شیپ مد رسو ندوب شوماخو تشک

 ری هکی نبرد نارقش

 ( ع) ب رطا
 مد و خیراتلا یفاذک رک مقلاب .(ع) شورطا

۵ 

 صش مروخ و داش رسکلاپ

 و
 / رکبت ملاع شیجل | مارک يتعيب تسا باسن

 تسا يفوجعم اف حتنب و رسکلاپ ی لغیرطا

 هویمدس يتعي لهبرت برعم هلماو ذلیلب و هلبله ز ۱ پکرم

 ی ی و ۳

 ورم و معطو نداد م یو 1 )ای

 یتقای

 ندنام و ند رب رسکل اپ )ع) نا اعطا

 0  اپماط تقلب (ع) هبعطا
 ی کیناد رک يغاط رسکلاپ (دج) اعطا

 اعارچو شن تشک دیلاو رسکلاپ ( ع) ؛اقطا

 ۱ 1 یر رد وا
 عتفل ایو یحش دروخ چی رسکلاپ (عر 3 اعطا

 3 : مو لفظ

 ۹ وراتسروت یاپناش عتقلاپ )ِع) غ اب لافطا

 زا تر اشازمنو زیخون ياهل اهنو ون ياه هنوگنش
 تمسا هه اش

 نذر نورمیدح زاد ندرک»اریگ ( ع) عاقل
 سد ودناوض رب وراد سکلاب ( ع) .الطا
 ۱ بلطب جاقعمو دشر ودرسکلاب ( ع) پالطا
 یتسج زجن يسک بولطم و
 -د گر وه هی داطنوکسو مسکلاب ( عر ع الطا
 ور را دوش س ریار یسک داد فوقو و ی هینآ
 جام ۲ زا رهت وام رخ تحخ رد د ند رگ هف ولش و يمذ"۲
 هنق اوو ندشرو« هی د راط هی هشت هب و ندینار ۹1

 دم" رب ی مچ يال اب رب و ینمنادر 1 فقاوو نقش

 نآو رو ند رک اهر هتب زا رسکلاب (ع) کف داطا

 ْ منش ویا یدک و يكي هب تسد یداشکو درگ

۵ 

 ترعمو هش فرشم سکلاب ( علل اللطا
 0 ياناشن عقاب نر ید رق طب میزیچرب یهش

 یناو

 َِِث

 ۱ ۲۲ ۷ کیو 137 وار 1

۰ 

_ ۳ 

 هو
 ات _ 4

 ۳1 197 

۱۳ 



 اب (ع) راوضا

 عضا

 ندرک «اتناچو ۰

 نذین !دتک رشکللاب (ع):.بک احتشا
 ندش هل ان و ی هاش تین رییللات یع یگاتما

 ندش هنفرک میرسکلاب (ع) ال اککشا

 ۵,7 «دنخب ا,دوم هچنا ستلای (ع) هکو حضا

 یصضلا هبعز ورب هک ي دتهس و گم اب (ع) هیعحضا

 دوش هر

 نتق رک مشخ هطوقتم داضب ورسکل اب (.ع) , هادضا

 دششراب ناوگو نداد لیمرسکلاب ( ع)

 ندش مملمو یدیناهرتوررسکلاب (ع) ب ارضآ

 عادضا

 هدامزب رن و دنلقا دورقرس و ندومرف دز ار يک و

 يفعپب عفغل اب برض عیجاسه هننام حتفلابو یدنلفا

 نننام ۰

 سرب نز و ن دیناسر هنزگ
 نتفر یادندب و دش کی هزن تخس و ندروآ نز

 ۱ هیود و ندوین پاقش و پسآ نهبب ااخا ار ماجلو

 آر ی کن دروتز مت رسکل اب ) 3 / ط ارضا

 ینننکشوه دم هطوقفم هاضو رسکلاب (عر فاربضا

 هیمضرد شت "۲ دطوقتمهاضب و عثفلاب ( ع) مارضا

 ن دینازورت شت ۲ و ندز

 ندروعخ بارش داخماب وسکل اب حل حاطضا

 نذر و آر هب تسار لقب ربز زا در ) 3 ع ابطشا

 ننخآ دنا پچ شودرب و

 اکنقاب للخ ( ع) بارطشا

 ندیبتجو
 هراسچیپ و ندرک هراچهب رسکلاپ ( ع) رارطا

 یلتسکشو يزجاعو ير اچيب و ن دین ادو

 و شتآ ندز هناسبز رسکناب (ع) مارظضا
 ب7 نهیود

 يراکرد ندش يوف (ع) عالطضا

 یتفحولپب رب ( ع) عایطضا
 هنچودو نتخاس فیع رسکلاب ( ع) فاقشا
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 _ ندش ناشبرپ وز

 اطآ ۲

 و واه هننام عتقلاب و ندش ينوزفا هنوآ هو درگ

 زیف فیعابضت هک يمآزج و باتک وطعس يانام و اهر
 هنیرت
 شرتبضتاومو یدرکارفرد کلا( ع)...بقاعضا
 راسیکی ام دنفسوگو يراکرد مدرم ندمآ نارف و
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 ۱ نهیبشود

 رت و لشح های ياه هتسدعتقلاب (ع) تثاغشا

 ياياوخ مالعا یثعیب زین پسکل اب تعض عیج هنخيم] مهب

 طلحخ ثمجب د رادن تس مدریبعف هک ناقنب رپ

 اهتواهعوانیک عقل اب (ع) ناغضا

 مت هات مالدیدشتلاو عتفلاپ (ع) لا
 عتفلاب و ندش ماب نارگو ند رک لیم ( ع) عداضا
 ولهب ياناوختسا

 لطابو ندرکگ و یدونا درکءاریگ .( ع) . لالضا
 درم درک نفد و ندرکحیاض و ن درک اله و
 تسا يهوکمان :يجعم ماض عنف و رسکی , ( مع ) مضا

 هتیک یبجتغی و ه دش عفاو «یظعم هنی دم رد هک يقيم رنو

 مشخ ز یسح و
 يزيچ لدرد و یتفاد لد رد رسکل اب مر با

 رم رک ۳ م د ريیض و نذرگ رغ ال وضقرُک

 زاشیپ هنفسوگ یدروآ ةورف منت ( ع) عاهضا

 سفرتر از وراوخو ن دین از

 نت تسینو ندرکتسهن (ع )۰ لداصپفضا

 نیم ز ندروتآر دب ء ایر سکلاب ((ع) لک اکیضا

 هلثیب ناهضاو دان ن دنشزبس و باریسو

 ندرت ی نارف نزونلاپ و رسکت اب )ع)

 ند رکرغالو ار يسل يرايبي

 (ع) ۰ فایضا

 انضا

 ان اپم عقل اب

 ندش,هدبسروآندرب نامرف (ع) هثعاطا
 ثحخمد كوبم

 اب ( ع) , هتناطا



 وصا 1

 كس و رک مهم دیدشت دیو یبتعنغب ۰( ع) مصا
 رثا نوسفاو رد هک يرام تست اغللا لح رد و تخس

 ي اوه زا و هشابن يهب دیما وز ۱ هک یدرم و هنکن

 و تسبثت مزب مان مصا مناحو هوشن هنشد ز اب سقن

 هوب مارح ل افق ورد هکازیز بج م هام مصا رهش و

 ودوبت یین ه دین حالس زاوک و هاوخ د | زاوآ و
 ننقرف متخو ممتخ فیقخنلا و یتصتغب مصا

 یياربار راکشو بسا ندیزگماجل (ع) ابصا
 هیپیا ام عد و هنبیصا لک م السل | هبلع هلوغلیننک دومح
 عیج واو اه هنیلوایشحخ حتفلاب (ع) تابصا

 تسا مصا

 بآ مشلاپ ریطرریص عیجعتفلاب (ع) رابصا

 نآ ياربو فرظ بآ[ و هروخ

  دش رکو ندرک کرمللاب  (ع) ماپصا
 ار يسک یتقای

 (ع) عیصا
 عدنورو زبت ربشيشو ها۲ لدو رطاخ ز یتو شورخ

 دیع دیعس ربا دید بقل و)آرجو اه اج نیرت دنلیب

 يجیصاب ی

 ندرک مشخ رسکلاب .( ع) کاکیپص
 اهنوک و اهعون حتفلاب  (ع) ۳

 ۳ ما
 و ندهقنلغب هدنلو ندرکریکت  (ع) یانصا

 ۱ مشح نا ندترپ

 ۳ وص مود نوکسو مکب جالب (  ع ) باوصا

 حعقفلای و بل یون و شاوک در ونتزسکل اب

 رت با وص لوا حناذی 0 بوصا

 بشنو بمنحایولصا خیج عضلابا (ع ل وصا

 تفاو رد ات تسارصع تق ورا دعب نو هاکن ابو

 زدو فورعم تسا ييلع مان زمن و بانت"۲ فقر یرف

 باصن تاقعلص رذو هی مه زاسينعبب لوصا يسراق

 ۱ :نالک :نا رقشا, ینعیب تسا

 زا یب ف و يئوص مان (ف) هئتحان لوصا

 ,خندآ
۲ 

 يم ران جای

 تست ین (ع) جیصا

 هتتسکم مخو هنوکو هرد عتفل اب (عر صبصا

 ومدو دننگرپ لب | نن] هک متسکدش مهن هز وکو مخ ينعي

 ۰ ۱ هنهن شیپو هنر اک يبحاي درو لک

 تسا رصعثقو زا دعب چو هان اب شا لبجما

 ماد جبو مکحم , بسن هوا دجو باتن 7 یقتر ورفات

  حیج طب اب اس7 و یتیغب لصاو خیج جنفلابلیاصا

 تسیرپش و تومو بل ژلهو يار تیات 3 و یجب شدید

 سی دناپ

 ید رکرطضم داض دی دشنلاو حتفلاب (ع) صضا

 لصارسْللاپو

 نادش نورد ندرل شور رسکلاب (ع) 5" اضا

 هلشم (ع) یاضا

 «اک اس رسکلاپ صاضا

 راهسب و شخاهنا هریزايتعب (ع) هنعاصا
 ۱ ع ایض

 ندرک عیاض ينءهب (ع) هعانفا

 نوزفا و ندرک يناپم رسگلاب (ع) هنفابشا

 دیلکب هیلک درک تفاضمو نداد لیمو يزيچرب ن درک

 ۱۶ ي مک ندرک ياجامو یتخرک ار ۳ وا درک تیسنو
 اد هاتپو | خب دور ۱ یسشاوت اوو ير اکب

 و ن س 9 دف ارتا

 م نادقت لام

 . نادش فرشم و نف رک و 4 امضا

 ۲ 3 یو یا

 تن 0 عتفل اب (میا) ی

 هنتر اک تسدو ه رپب

 ار هیض و ندیناب اوخ ولپبرب (ع) عاجضا
 نذ اد لیم ءرسک یوسپ

 یادش هاگتناچ رد رسکلاب (ع) اجحفضا



 فمآ ۱

 ند)درارق يزيجو هشيراک ندروآ حالصبو

 0 )ع)

 هقکرب سزارضللاب (ع) م

 " یتشاد شا 0 تم
 سی زوب و ندرکيت کین رسکلاب (ع) ع انطسا

 یسفنل گتتعنطص او يلاعت هاو

 نذرک راکشسکلاب (ع) ه ابطصا

 شراماقم ياجیاتسباتبزسکلاب (ع)ع فالیطیما

 ند رگ توپمیو ندیناریم سکناب (ع) گاعصا

 حق شی ور هرسکلاپ ( ع) ر اغصا

 لیبارسا يذو يايذعزآ يگيواو هدروآ هامودهارزا

 راچا تسیا » ویم هک دنیوگزینو یاس ارضی تسپ ورا د

 ش هنر[ ,راتلم نفع ات ه درک

 ندیرکرب و ندش هدب رب و رب[ ود و ند يک يقاص هپلا

 نیو ند رک در ار لیاس رسکلای ۰4 ع) حافصا

 یم لا بلق م الیببل ] ةربلع هلوتل یدارد لیمو یربچ نرذرگ

 نی اسم وم ل ۵ ينعپ فجا | یلع حاصم

 فتحی

 دیو ز هک رج ۸ همشخپ ردعکت 8 )۱ گ اعبصا

 ی يافحم و تسدیهت رسکل اب , ,(عر) . راغبصا

 رسکل اب رثص غپج حنقل ابو
 هدنان هایم ينعيبو هرز متقلاب (ع) . وفصا

 هر

 ی (ع) رارغصا

 نآرفعز درز عتقلاب )عر نارفصا

 رت یفاص هروصقم فا ایو حتنل اب ع) قا

 و لضا

 يتص عیج ناکگش دز رب متفلاب (ع) ایغصا
 تفوزادعب یآ ر«اگشنابشمتفلاب (ع) لصا
 دیوگ برع هکن انچ بسح و بسلو یبو حتبب و مهع

 ایزو بسح او وا تسین یفعی لصف الو لصا هل سیل

 نآ عهج لوصا عیصت
 تلاالصا فلاوافیقی و اعطق عتفلاپ "( مر كاتما

 الا تست افلا رنک ر دو هتیوک ار عرب لصا و تسا فقو

 ن3درو۲ شتآ رد رسکلاپ
 مقلاب تلصو تلح عیج حتقلاب (ع) تالصا

 لو می ماین زا هشش سسکل اپ تالصا واگر زب دراک

 ر دیشک

 يتشآ و ندروآ حالصب رسکلاب (ع) حالصا
 حنقل اپ یلص او دانسف و فالخ ندرکو کین ینعیب و ندرک

 مت وگمن

 زین سو دتس و ور هنک (ع) سوبلا لصا

 هم شت ۲4 نوچ اب هک دننام تسا يفیص کو دنیوگ

 نوح يوب زا هلب

 لصا و هاینب تباث ينعبب (ع)) اجر !لتصا

 ات هدر اصویلصا و ينعيب زمن

 ته د

 خشاب هد اشک هک ین اشهپ حتفل ای (ع) تلصا

 ر وک خم هک الا ویا ناف (ع) ابحلسصا

 تسا دی

 و اینا ینعی (ف ) کل اپ نیار [ددضا

 تکی ام و ایلوا

 هلثیی (هبف ) کلخ نارادلسصا

ا يع ور دا پهم دامج حقفو میفرو ینناپ
 ام ز

 دز لقصم متن رسکلاب ( ع) تیلصا

 هنشرب ربتتیش



 رصا 9

 بلاط با نیا یلع باعصا ز ۷ يکي مان و همش اب دیتسوآ

 نبوت دن اقپ یبآ یا روا هک هچ و هللا مرگ

 عر) فافتتا

 ۳ جهل یار تسوف سطل اب جز . اسا
 ن دجمرآع ندمن اب ارخ يولبرب و نداد

 رت تسرد متفلاب (ع)  جصا

 رتازا نایس۲ دن کاپرسکلاب ( ع) اجصا

 نا نوا دخو ناراب عثنلاب (ع) باحشضا

 نددت مارو نده ر اب سکل ابو

 دکد یی وش ياياوخ ( ع) م داحا ب احصا

 درک ن | وتئر بیعت ار نآ
 ی ان (ع) لایشلا باعصضا

 2 ۳ بس

 دم نوربیارععب رسکلاپ ( ع) راحضا

 ندرک عیجرسکلاپ (ع) فاحصا
 ياجر دا ونکمو

 دنز يز زی دلدامس حنقلاب ( ع) مدعصا
 ندینادرک زاب رسکلاب ( ع )

 نایمو شو انب يايب وم حتفل اب ( ع) غآدسا

 عهج هنش اب عف ارم نارب هک اهوم واشوگ و اپشج

 ی خدص

 اه هقبصص

 ۷ یی 4 ۱ ۳ کیاا

 نتسکشینفل ابو هانک ور ابو هر هسکل اپ ) ح ۱ رصا

 یاد ز زابو ندرت هنب و ن . ها ذ یلممو

 ندبسر هایرفب رسکل اب ( عر خا را

 نذ وب هانکر ب هتس ویپ فلارسکی ( ع) را رصا

 ندمارب تقوو نه شیوو درسکل اب ( ع) ۰ | رضا ۰

 م رص عیچ اه مرچ و اتسوب جاقلای و ید امر
 تس 1

 وت ءختنک دای رو حتقلاب (عر) جرصا :

 بسا ندیزت ماجا :پجعمرازودزب (ع) زازنم

 سکلاب (ع)  افطصا

 طصام ب

 ندیزگر بو ندرک يک وکین رسکلاب (عر عاطما

 ند رک ي ابيکشرسکل اپ (ع) 7 اطصا

 میززا ادم رسکلابو یتفخولهپرب ,( ع) عابطصا
 شخا هنآ پج شود یو ند مرو رب تسارم تس د لب

 ۱ نکس و اطحتفو د اص نوکسورسکب 3 لبطصا

 بو دداقسی ای اجو هلیبط الاحو وتسر وخ" هجیا يا

 تسا تاغلا لح مد یب رعب سبل لیقو همیول | مهاگیابو

 نآ حیج تالبطصا

 ۱ یتقا د تبعص ی هکب ابرسکل ۳ (ع) باحطصا

 .ناللناففا هطوقنم اخب ورسکلاب (ع) باکطصا

 مهايندرک ينكر کتاب ( ع)  عارطصا
 تخم نر هلی سگ )ِع) ۳

 ۱۳ ورا

 , نآ و بانف ۲ بو ز !مذ مضل اپ ( ف) بال رطصا ۱

 دوش یلعم تاعاس هنز اوم يرا بوک تسیا هقلح و یس اط

 ورک ماجون ا, دنکس شیپ میکح سانیاب ووطسرا ار موآ "

 . بالرطس و پال راطس او بال رطصا دنا هتک چز اچ اک جم

 دارت ریصا ینانوب نایزمدو دنیوگر یناع رپه نف خصب
 وآ عضاو یک مان باللبقو بانق7یتعپب بالو دیو ار

 تساوطسراو عشاودک تسن7 حیحصو
 , ,پاتن "۲ ينعهب ( بق ) مزاهچبال رطصا

 ندیزکرب

 تخرد ندیینجو شتر او مهب (ع) فاغفطصا
 يزيچ ند !دز اوآ و هیخز زا مشیوب اود اب زا

 ینخرف وب (عر) کاکطصا

 نمربب ناوختسا غم مسکلاب (ع)  بالطصا .
 شموخنان يارب ندرو۲

 مردرک عالص ربدکیاب رسکلاب (ع) : حالطما
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 ًاصا

 رتد دذنگونرآ هر وصقم فلابو عتفلاب (ع) یمش

 ش عیجاهریچ عتفلاب (ع)  اهشا

 وپسا ندیناجزب باتنت رسکلاب (ع) بایشآ
 دین اد رک يوق

 ریب ینعی حمل عج (ع) جایشا
 زبن و هورگر سکبو عاعش عپجعتفل اب ( ع) عایشا

 اه رادقم و نآورمپ يةعيي

 نداز هچبو ندرکینابرپمرسکلاب (ع) لاپشا
 نادنزرف اب هدرم شوش نز ندرت ویو ه نم دوبی

 عهج ریش ياه هچب عثقل ابو دنکن ره ولت رگید هک د بک

 رسکل اب لیش

 فرقوم ییشاب دودم (ف) نایشآ
 و دنن هضیب اجن"7 ٩ .غرم یییشنو مدرم هاگتمار"۲

 هنیوُگ زین هنابنتآ ام یآ و دنشاب اجن] بشو هنرتآ هچی

 لوا در اد ینعمود دو دهیم ( ته هنایش

 ينعمود سا یلبجمسا دیع دتیوک ار ضقس مود فورعم

 دان * يدنلب زا لاسو هم شناویارپ * هد وین مظنار

 #* هشاب هک هیبز تبت مو رخذز * هنایش ری اطورسن

 * هن ابن شرم خاک شريس
 جت رسکب تسا دیوم مدو عنقب ( ع) میش ا

 یک ید
 یمر رخ تخس یهنترسکب لمق و یستجتغب ( ع) رهش ۱

 ندیرز هواب مود نوکسومکی عنفب مشاو ندرک یداشو

 و یدش تخس هیدشتلا و حتفلاب (ع) سا

 نبو عیب یی دشنلا عمزسکلای
 شساوخو ینفابو ندیس,رسکلاب (ع) هنباصا

 فک با وصو ینقابباوث و

 ياناشن و اه تشلنا عتفلاب (ع) عباصا

 عبصا هک هی و س وماق بحاصو تسا عبصا عیجو كیق

 عبضا نیزیانب تساپ تنرح هسیه و هزیه تکرح دیو
 خسارت اما دنا یاوت شور هتباو

 يهوكرولنا زا يعون ( ) يراوجلاعباسا

 1 بصا ۱
 دتیوگ نازینک تتشلنا نایس راپاموآدک

 آهک تسیوررد مان (ع) تایضلا عیاصا
 هنیوُک کچنکفار

 هک تسیه ای مان ( ع) صوصال |عباصا
 ر هنکس] مضت تسا بطيضعی ر هو هتیوک یگنتا ش دنه

 يفعم نایش ص وصیلا عب اصا

 هک هنزاس _س هی وجزا ۳3۱ رقضم عیاصا

 هشاب یب رع تفل نیآ

 متتنرکب و یادش شوماحخ رسکل اب (عر تاصا

 ند رک

 هاقبینعیب (ع) ضاضا
 اهءو رک ینعپبزین و تخس ی اکسحتقل ار ) 3 ارما

 ورفو کی دزن ینعبر لیصا عج دیب (ع) لاص

 اه اکشن ابش دیلا وعتتلابو باتق7 نه

 لیخب م وجسو مگی عققب (ع) بماصا

 دم ۲ ریو هراقس ندم" رب سالاپ ( ع) امصا

 ناجند

 : ن دش

 ردويلاحب يلاحزا شکر سکلاب ( ع) حابصا
 ۵ اهماپ عشفل اب ود دم اب و ند مت عبص و یتث ر حایص

 دیل اک و ماسجاودوش ه دید رو دز ا دکاه ه امس واه
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 .یتشادز ابو ندومرفربصرسکلاب ( ع) رابصا

 سسکلاب غبص عپج اقنر عتقلاب ( ع) غابصا

 شر ون انینیب نهف و

 هنسا حبص عج اهدا هماب عتفلاب ( ع) هصا

 دناشنوتشلنا تلاث عتفو ل وا رسکب ( ع) عحبسا

 تشْنا ند وین هارر هصم يتعيب و کین مثاو

 هینسوا مه فرط هک بسا عتفلاب ( ع) غبضا

 3 # .يقيمم هاب دیفسوا ین انتهپ هک یپسا و اپ



 وشآ 1۳

 وای دیش مشو دروخ مش هیوک

 نذش هتث مث و نه ه هم (ِع) زازبیشا

 هدز نوفب حوققم یناثو لو اپ 86ت نشا

 هنوکش اپ هم احخ لوا در !دینعموذ
 بر مود دنیول ار

 تسا فورعم لوادراد ينعمود (ف) انشآ

 میکح دتیوگز ینداتش ارن 7۲ هک دوب يزرو ب۲ مود

 اب داب هن اکتیب هد وین ملشن ار يفعم ود سی ینزوش

 ي انش۲ پرط د اب وهلرحب رد # برط ان و مدت ون

 هچن انچهدوین مظن رد انشا ینعییار افش ید ورو * وت

 ياوه رد یم لد ات * هدریم دافنسم علطم ییزا

 درم وچ مناد مث ه دهید لشرس ز و ۴ ایت ین ناوکیت

 ياقب هتفش اب * ندش فرز رب راگنزور هتسپ لد

 درک هناروانش ۲ مدرم نوچ
 لو ایو,*

 * دش فرب نوچ
 نوش فا تبقاعو تسا دز یتسد # بآ

 * ینیوگ ار اهب نآ رکرهوُگ هدز یناثب حوتفم

 « دان انش ینعپب (  فر زایانشآ

 درک« ننکا رپ رسکلاب 9-0 ت انشا

 ظاقلابآ رد هدننک انشا ( ف) رگکانشآ

 « دم[ زین هزیه فذعی و تسا لیعتسم هیکزم
 بففشم و هدننکاشوش و روش ينعيب (فر) وشآ

 يسلجم مز اسب # دیامرف ين اف اح میکح دش اب بوش

 ۲ مر بوش سلجماجنیا هک * شی وحخ هبناس نا

 رعبس تسی اب فاط و اهتشک (ع) طاوشا
 درک صاوط تشک تقه ینعی طروشا

 تعرف حق راخ برسکلاب . (عن) كک اوشا

 عنقلاب کوش عهج اهراخ عتفلاب و نآ ریو

 يسراق واواب دلاو عتفلاب (ف) بوش ۲

 دنناوخ هلئشم شمز اتب هک اغوغو روش

 و .ن ۵ ز مش رب ينعيب ( بف ) ندیب وشآ

 تسا یدرل بوش و ینغبم

 هشآ

 مویضمدطوقنم یشای (ف) ندروشآ
 یجیخو نتخاس جو زیمو نشخیم "۲ ينعپب لوجم وا و و
 دشاب هکز یچره ند رک

 و عاجنت درمو وخ دب عتفلای ( ع) سوشا
 رکن زا درکن مشچ هشولب هان"

 واو و مویضم هط وقنم یمش اب ( ف ) ٍغوشآ

 هتْفُک ي رط رط میکح تش اب لر هجم صخدت فورعم

 ر اید رد غول منسه * یم هل رهو يافج زا منکچ #*

ِ 

 . ندین امنج و ندش هدیروبت و ن هیروش ف وقوم

 هاب ققشآو یه هصغ و نوش ه دین ابنجو

 دوز هل مشچ دی درم عتفلاب ( فر یوشا

 هنک مشحخ

 دن هنی هب هتفر ر دپ يوز اب رپ هک رانچ لکشپ تیه ایت

 ۱ دهان عیج عتقل ابو ندیناذرل

۱ ۱ ۳ 
 دشر ادیب و ندرگ ادیب رسکل اب ( ع) راهشا

 و دفس هک دیفس ودابس يزيچ عقل اب (ع) تعشا

 سرف و با ربنعدنیوگ هکاجن ازاو هشاب بلاغوآ

 ری مویو گنخ زجس قلب تن
 داماه مشیورتروشماهو فلا حتغب (ع) رشا

 ؟ر سا و

 ریتوسیشو ملعو لبط ( بت ) ناررشا

 هام نآ ودام هس ( ع) تاسمولعم رشا

 هاب مشچشیم هک یصخع حتفلاب (ع) لیرشا
 ههناب هنخیم "۲ يدوپکبوا مشچ يف امس ينعپ



 نا
 ةنيوک ار لکک شش مویضم فاک ابو دنن و

 » دم بجع ينعپب روسکم فاک اب و

 يديفسب خرسو مشچحرسحتفلاب (ع) لکشا
 دیفس هاگخ یهت دنفس وگو راک تحخر دو هنتشیبم"

 رت راوشد و رد ه هبشوپ وین تروص شودخ و یث دیهدش و

 تجاح عتفلاب ( بف ) هلکش ا

 امن7 برع هککش نایه سکی  (بف) مکش ۱
 * وجه رد تسا عیج تیب هچنانچ هدنناوخ یطی

 * یتردام طیزاموا خارف هم شیکیتآ

 ت ماجلدب نآ ر هب تب

 هدز ين اثيروسکم وای ( فر شنکشا
 هط وقخم ییشپ روسکم نوذو حوثفم ییجع فاکو

 يفدخپر وش

 زا د راد

 هنت اي ترايعو راوید ندموآ رب * دز

 دراد يتعم هس روسکم لرای ( فر هنکشا

 ونم يقسوم زا تسا يم اون مان موددوب یکشو یهچد وا
 نابرطم # تس ار يرپچ, ۰
 * هنکننا يه .اگک زورما هنز ناتسد رس هاکن * ی

 فاعسب دننک هزیر تشوک ت رد هکدوب یناف موس .

 * ین مویو هنگشا دوب هچ تنیپب رب * هیون هیعطا

 يناحبر و و مچ ناندوب هچ تر ادا رق -

 يناثب حوتقم لواب (ف ) یکم

 ير 7 ۳ 0۳ هک تسا بوکشا ینعیب مویضم +

 "«دس يو # * و شش ملاع مارصلا تیپ هیق يا * هیام رق ِ

 وکشا ناویا ترد کاش.

 و گزقوم هطوقنم یبشای . ( (ف) بوکشآ
 دناخ شش وپ زا هبترم ره لو جمواوو مویضم فاح

 تکاکو 5۵ ز

 هنیوگت اچ نه و هفن او هقبط یز اقب رنو هنیوُک او

 تسد شتیفسخن بوکشا رب * دیوگ ترایع تفص ره

 9 دنلفا ی ابد من وچ ار گلف ي اپ یيزب * م ترکق
 وج يضام هعاص.ناور * 5 ۵ وین من و رفنش رم

 رز * هه د راپ هچ اوخ ان ات ,دنلیم مهب پوکشا

 )۹ مشا
 دوب يل دم ردوسبو شغل مضل اب ( بن ) موکشا

 هات یناقیاو وسکم لواه , (بیف)

 ينتيب و وسکم يا و اش مارو موم فاحو

 وزبت :يسک .نوچ الثمدوب ن هم" رد رسبو نددزغل

 اوسب ابدروخب يلنس اي يحاکرب شیاپو دف ایهتخ ریم دنت

 تنقیب و دور م هی شیاپو هشاپ هقخیر پآ] اب دومرد یخ

 تا دین وکشا دقیول

 رب يق ينعيب و فو رعم مضب (اسبق ) دف وکشا

 هداب رگ يهرك ارچدق وکشا *دبوق يرلوم» دمآ

 فو هدز يناثب موسکماواب (  فر هوکشا
 هوگشار نآ و دن اب تیشحو تیظع و جمواوو مریضم

 يسوم ف دص * دیامرف يوقعم يولوم دنا رزین

 #* هدزدوکشارب ياپ ردرب هکلب * دز هوگواضع رپ

 هشاب لتتوا تسد هک يدرم یتعتفب  (ع۱) لشا

 لشح لبقو هشاپ هایت وا تس فگی هک يگرم ينعي ۱

 و ینیب. هنلب میم هیدشتو عشقلاب . (ع) مشا

 تكتنو مرش هنر" دن يا میر دنلب دوک

 درلد اش ار ییشدرسلل اب ۴۵ )۰ هشایشآ

 شوم نذت باتق اب رسکلاب 2 ۳ مر ای

 لایش بناجی و یضق گرد سکل ای . ( عرب ِ ۱

 تر هیچ یب و ن قو

 یشاسگرحو ندینای رب سکت اب ۱ مایا

 تکرحودوضن ه دینش هکیز رطب نداد رسکاپ مض يوب ار

 ثتلبار رس و (رقشف رب تسا ر و پچب و هوش ه دید بل

 مضلا هیلشد نآ ف رصیلرف حالطض ارد وشفر ههرک

 يک اس زا هعب تسبل و د مه ندرق" درک و مک او

 دیک رخ" ندرک

 یدش هنلبو نوش زارد (ع) را وهطیشا

 يدب مین یفعب يوموددرم متفلاب (ع) طپشا ۰

 هنزاس زیوم زا هک یش ۲ ( فر ربوینا

 وماظن تسا ندیمان]صتخم (ف) هیبشآ.



 تکشا ۳۸

 ندزو7 جن رب و

 نتفرگو سس انس یتخانشسکل ای (عر) فاعشا

 یقیئاد رگ تشب هب فاقب متقلاب (ع۱

 ن ذاقش ی زبچ ههبن و يفرخز | يفرج

 رهشضيشب وی هینادرک تسدلشسکل ای"(ع) "ل افشا

 دیفس رسکل اب ! اقشاو ندرک كنج وار يه ورخآ نان

 ي وم ی هش

 جرس م دو لایژو هیقساو خرس پسآ )ِعر رقشا

 ۱ ی وم خرس رتشوب

 لپ هقهب یهو نوتو فا: (ع) ۰ ز وقتا
 ةیوق قلب دوش دلونتموزا ۲ تبر ایت يهامو دهن تیر درک

 دیویلايفا ذک هنبراکب اایاتوف و

 توق تجب هک تسفام هنیوگیضعب و تسی و دنکسو

 با یوم جم

 يلش عیج ن اد قلا ۳ طر

 تو امویع دنیوفا رد رظق یتکلاپ" " بک ) ۹

 یکتا هک * کوا مایا مد من دن اتجا* ی امرف راطع

 اصورصخ هان وخار مش هب هرظفر * مراقب نابمرد

 - تف دا رم كف رنن تلسا افق عمو توهم ینعم یاب

 دنچمب ورد لط هچاب کا اهم اج یک عتفب کنتاو تس

 هت ختیا" وز

 ۳ ام يمنمک مر در و هلو سا )۳

 تسادا دضاللتاغل لاو يک ی

 رظاظ ینعیب و 9

 لولمو ندنلفا بقغ رد وسکل او 6 عر عاکشا

# ۱ 11 ۱ 

 هرگز برو ن ش راوشةارسکل ۷ (ع)> لاکش 0

 رم توس تفنگ

 هاولا نوخ کا يتع (هق ) مقبکشا

 بقاک هد ز يناقب حوتفم اواب (تق) ۰ سوبکش#

۷ 

+ ۳ ۱ 

 هک ين ایکرز ایم مان لوجم واوو مویضم يابو حوتقم

 نارمپ یرابب اروا "بایسا فا وعهمآ بایسا فا د جیب
 ۱ ناجن اریا یکشلرس ردون یب سوط ابدک شیوخ کش رس

 ماهر دمآ نا هیپپ سزیکشا سپو داتس رف دوب لنجی

 .تسناوتن تمواقموا اب نوجو ثفروا هان زدی

 دقفوک هارزان مز سایه متس) تخی رط شبا هوین
 کشا رهت مخرب ه دم ۲ یا همرب 5 امر 6 ۵ هیس م «هنامو

 ,منازا هدابپ * دیامرف يسود یف مبکح تشْلآر سوپ

 سویکشازا من اقسب پسا ان هک* سو طه داتسرق

 هبپرقمافم مانیس,اپابورسکی (بف) :نولبکشا
 يره] هو رکودم
 مغ کنن ينعي ( فا ملت کوتنا

 هکز وسرب دلش (ف) کین شوخ کشا
 هی ۲ ریاد مد زا

 هو دنا کشاور ایسب کشا .(ق) هاه کشا

 رایسب هیرک_ یضعی ةعب (بف)  يهواد کشا

 .يتعي هاو تکشاهک تسن"۲ فحو نوکلک لتنازبت و

 .هیفس دوش دتخب م مشزا هک روش شا هچ لشا یاس

 هش ایم

 ۳۷ جتشرردمو ار ِ فرکشا

 هک
 فور هتسکشهپ 0 ی

 تسا ناولپب مان قلاب (ف)  شکشا
 +.( ف ) 0 فال زا يدافت هبرل ينعي

 ورف هک نیرکش تای زا او دن نت

 * مرو7 ربا هیع هک یٍمتع «۲# سپ یون
 ساک افهغو ناقفشاع تکش ۱( ف) مرگر وش کت 1

 يد اندر ينعي (ف)"  نیزهش کشا

 تیاغ ز زا هوا ينعيا (ف )۰ برط کش
 دوی ورم

 یی ير ای, بر تفت ا

 ی



۲ 

 اه تو ابا رن حتفلاو ۳ هبرشا 3

 یر ۳3 جرش |
 دا وکرزب حتفل اب )ع) تف
 4 و رب ریشلآ
 شو ناو درک عنس رسکل اپ (ع)۰طاظشاا

 ِ يزنيچ يلطم ,قت ان رب زوقس نتق رو دو یشش ذک

 رهن و.یتساوخ یلنویزپلط اب, (ع) ظاطش |

 ۲ ندیلاوباخباوتندزک اوج هشوگرد بو
 امن هد یقتخورخا شتمجوسکل اب (2) (عش ۱

 ناهولم ند رک هدولآ نوعرسکلاب (ع) راعش]
 ودر هاجشآوآ ينابرف يارب زا تسرف هکیب هکرتش

 ین, دنا هنم اجاو نفخ ا نا لد هاتف

 هل وقاوز 1 ند مو : وم و شک و مر هبوز و ندیناشوپ

 ينعج رعنا لذا هتم ردنک از یمقجلاهنکا ز .مالسل ا هیلع

 زمین رو دز اک يا رب هشاب هدر و۲ رب وم هکینقو

 , تمالغ لاهت ۵ مر ار ای) یقخج ندرگ *ز یی

 ودر ۱ ده ان مگحما ر ول اقای نم ریش زا

 " ریکل اب تننا روش یجالو ای دقت جهرم من و"

 ۱ اغاز عج ب
 غمت عاعتن ی حق « نکا رب سنکلاب )6 عاعشا

 1 دنکارپ و تشک ندروآ نور ات وب نت هی
 دشوخ دوو" زب راخ و بانف ۲ ع اعش یدش
 خنک ارپو شخورفا شتر سال اب" 6ع) ش اعش |

 3-0 (س ایت دو,دناو ترا اغ نذش ۱ 3

 اتش و عیب روم تی دوم, مان ع) بعشا

 رد ات ش ایم عاایط بعشنا يتعی پعتف بعننا یکت ال تسا
 راچبهقلمر اب تل بلک يیعب رد و يتافين چنر و بعق
 . تبسا طلق لک ر دتف ای عیصعقدحوم راپ

9 

 يرمدول 7 رو يوم هنفش7 عنفل اب (ع ) ۱ ثعشا
 عایط يدزم مانو یمبوچ منربمو ه دول ۲ درک »جم ضشیو
 غایط تعشازا هلهدرو وز 1 ینیاکحا اهخ نا منو د

 يرادرتسودار يکي م ا هک پاک ] وا وآ دز دن ید مچ 1

 1۷ :تکشا ۱
 ریزد يلبب» تخت و لیلد :چیا دن دیبم ربا ز يلع تفط

 ی رماتسار زا یبع ۹
 تنمنم ناز او تس !ممازآ
 به مترو (ع) رعشا
 تمیز ان مان.و دف اپ يوهرب# وار ارج رک نرآ ور وقج
 ی سوم وب بسا هلموت پ 1 ناایس لی اق . تببتی | هلبیترو
 ۱ . ,ایهنع هللا ي 2 1 بخ وبا يرعش الا

 و شف ( عن ل اعشا

 لغنت عج حب و ي راک

 هیجعم.يبشو هزمم ,جاقیاد 4 ههیغشآ
 باد یر د ناتچ مرتب لبقو نحو. مین مزیه يلحیب

 غردوپ تضسورتب دو

 روت نیر دوچ وه« 5 هات سا تنی ۰۱ تسا

 پ 5 نیو ناف دد تی

 مربی ات نیم اب ( ف) 1 شا

 یو مقام هک تشا متسا يتعب«
 ریتم اس وا .شاشغشا
 در رت !یوم قاب :(ع) . _یلخشا
 7 نه دین فتاورسکل اب ( ع) ۰ :ءاغشا
 افق یر راپ هک ی يسکب ب زیچ نبجرزخب و دیس ر ,يزيچ

 ۳ ی ین اکسس ره افق هی اب

 روت سر ییهنازیجم (ع ۳, ناخشا
 2 ينوزتاسکلاب ( ع) فاغشا
 خر دوست وند دیک ين ایم رسان اب (ع)۰ فاغشا

 2 نوجشمه رو ناب وب:(هبسق یشتغفشآ
 و هنعشآ
 أ 1 « دن ققن اجو چرم هناوب هو اج » هیزووش

 رفت (بف) نایم هر : هنخشآ

 ناشیرپينتيب (بفار رتسهنلشآ

 شوت شا رد (ع) یغشا
 ]8 رث < دنه دانش

 داوران دف اف هب هو لیقخفقب (,غ )۶ کشا

 مس هابگ غیع تفا بقای و مود متن و مکی مهب



 هش | ۸ هب

 ياتم فرقوم هطوقتم هاب . (ف), هنیفشا
 هک تسا هقیتسا ینعیب فو رعم ياوروبمخم يناقوف

 2۳2 موها

 دو درک یبلهودنار هبمکل اپ 2

 ی هد ار

 ذاجشا

 ف دل بفیعص و

 لایت ندبرابا اب فیجف رسکلاب ( ع)

 رعش عیج نافخ,د حتفل اب 24 را تا

 بآ ی دشهنتشی ,میجو یمترسکپ (ع) . لاجشا
 يب دب تشاو پآ هش هتخیرب میجب ( عر ماچشا

 يکي مد هک دسرهرطاخبو تف زین ماد اجشا ينعم

 هشابه جنت فیکصتو ۵ يبز ۰

 سزعافاب یعر .عسشا
 عون کیو تسیاهلییق مانو تسا هتسویپ تس دفکرپ

 1 ناب و رت ریلد د

 هام عاجشوریشو اد اذورهس کیس درمو تسیرن ایم

 هنوآ دو ندمنآ ,وخ هیب رسکلاپ (عر احشآ

 ك
 نت دی

 يارن کدوک ندش اهمرسکلاب (ع) ناحشآ

 ۳ یتسیرگ

 نازیرطنرونارذاگخ هچنارسکی (ع) راخحش[
 لجن هنیه فذحب ش دنبوکر اکیج اس دنه دزبماکی

 هنتححوس ای همونن زا دن يج اس حفقل اب و تسا هیوم ۵

 وان دن نیو ژ انشا نزن هک هنر اسید رگرتتکایچ

 راکی یتسش تحر وب اص يارب 1 دن ار اذک یبمزرد

 خان ادب نداین  افح زا دعپ نانز يهاکو هیا

 ردنقمو دن دسان هيجعم ي اب . ( ف ) ماکش |

 ۱ ماضو جت یر ها

 هضور مد هک سدعشآ |ینعب ( ع) هلبلخشآ
 هخنآ رپ یم )0 لببلخ

 هایس ينعي هطوقنماخای عتفناب_(ع)ب مش
 جغب ریف تخم دب هشنل او یتجتفپ, (ع )۳ هجش

 است

۹ 4 ۳۹ ۱ 

 ی هدزآرمرپس ر کی حتف (ع) ف دشا

 فنزاس منرب درازا هک يفثآ ,( ع) /کیبقدشآ

 نیهکح شاودرآشآز ایععن ,(ع).. يقيقدشآ

 یدرک انترسکلاب (ع)..ذاذشا
 هح زا و ریطتم يناث رسکو وا متغب (ع») رشا

 داش ر اهسب نیتصتغبو 5 هتنک يد اش م امسبو هقفت ذکر د

< 0 

 هیلک ندرکرپرسکلاپ (ع)

 ۱۱ ع) 9

 هد کن هک يسک رب يراک ندرک يوعذو اند مک مالعا

 هما كنز ندینا روخوا متن, هماج ندر وضو د اب

 دشاب هنشیم] ری ديگنرپ دک هکر وز

 ارت هب عتغااب ( ع) 0 رب

 دا ی

 ۱ نم یر طارشا

 ایر اکب ار یقشیوخ ندر هدام7 و ینخورف تپجی
 اب تایی و نارماوگرذپ و هیابمورف مد ينعيب و

 ی قران يا تمادا ده

 یویز ياه

 يومي ار دفاج ندافقکر دوسکل (ع)۰ عارشا
ِ 

 ندرک تسام يسکرب هرتمن و ها م

 ویا یزیچ رس رب کاپ 0 دمی
 هنلپ و یتسی لن میز الاب زا وار

 هاش وب متفل اب و یفلقم ۳9 0

 هنلپ ياهاچ

 و هش نابات و یشرر وسالاپ ( ع۱ فارشا

 : ن بشر دو ب افق
 | دخ اب درو گیرشرسکلاب , ( ع) کارشا

 طیرش عهج ناز اینا عتفلابو يئملاب یدرک زابناو



 فانتو دنکشی ر | روا در وب ارن"وج و و دتز اس

 تس بط یضعب رد و« دم "۲ یتفاکش | ینعیب ر اغ هچ دنک

 فن ر وخ هدر ورپ هک رس رد ارواو يفاسا خر ولنا حب

 نآ نا هک ثسا ين اک مان زینو تساپتشاو ءدعم يوقم

 دی وپلا يقا ذک دیاير هنکش توق ای

 تای نا ذکنا تخرد جبب ( ف ) زاغرغشا

 دساحز * هتک ينایر اف ریظ تسا هزوأت | یآ غیصو
 هی یرب هن مگیتین هک شیت ای اراده

 ۳و اعرتا خب

 جونم ینعی ( تق) ک رتش

 برع هک تسیا هیاپ راهچ مان (تف) و اکرتشا

 .ه دم" بن هزپه ف خعب و دنن اوخ هفارز ار نت

 بیجع تسا يناويح ("ِف ) کنلپ و اک رتنشا

 رتقنف نه رک نوچ شن درک هکرصم يحاون رد پیرغو
 هوب كنلپ نر نّوچ نشت و و واگن مسنوچشیسو
 هنیوگ هفار ز نبرعب و

 هک تس ما رتش 1 يهرب ( ق ) این

 هماعنارذ] بزع يضحو هی اپ ماچ (فق) ی

 نوچیه ي اب مه د ماد رپمه ثتسا.دب وم مد ه۶ن اوحخ

 تسامآ روت شت "و رف

 برم ياه لْلتج ز د تسیروم ( بف۱) رومرتشا

 لب ناب سکاپ7 فوخ ز ۱ 7

 قت تحورفآ رد هایم یجب ( ع) . لااعلتف#
 لوتشم دیجم نیعبو < دم" ]زین و ام هج دیس ينعيب ۳1

 

 ندش رد ی راکب (ع) ل اغتشا

 گل افت موس و مکی مضب ( ع) گننشا
 شترگدیهودپلکزا هیلک یتفرذ (.ع) ف اقتشا

 ندزپ تسار و پچردا ر یتس تسو ینق اش نآز جو مزبفو
 ال اح نآ رود یتفر تسارو پچبو هصق يب تم وضحر د

 1۳5 شا ۱

 ياتو «هز يناثب روسکم وای ( ف) کششا

 ره هی ازون ناگدوکهک دنیوک ار هماج یناقوق

 يات حتفو .فلا مضب و هنچیپ نآ" نایمرد

 م دو هنناوحخ ط اهقشیرن اقبو ,وک خم ينعيب ین فا حتفبو

 هان و دم ينعيب عنغب تسادی وم

 دن هتب , دی

 ندیلانونهرکهلگرسکلاب ( م) اکثشا

 ندیناهر ناتسمز رد مسکلاب (ف) دلتشا

 متس مویضم هسره مالواتو فلا ( ف )
 هی ین * ییامرف ورسح ما دوب ندرک هبلغو ي دنت و

 * درک مگر يص اتم
 ۵ وب :درت ملتننا بش لوش سبز * تسار ی ی

 مقس يلعيبو # دوب هدرک مگ باوخ ار ه جی د ينه 3

 ت ذحب ملت و فی رق و یتفرف 2۳ سرا یربهج و

 ينکمم ملتشا * ورسحز ا تیب تسا لیعتسم زین هزیه
 * ملت ییاورسح ز امرف وغع * یب درد يمسپ

 ددماجو یتفرگورف درگ سکلاب ((ع) لابتشا
 ن ۵27 رد يزيچ يالابو شقرگب
 نایت وب رسکلاب ( ع) ماینشا

 :فتیوکا و هن اوتشلنا حونغم لواب ( ف) وتثلا

 روصنم هشاب هزبس وا دراد ينعمود مویضمو ابو

 هکچب ه رطقوت فطل مزلفز رثآ * تسار يز اريش
 ار تفتکنا مود #* ونشا د ولت به خز و۵ ه زوگ نورد *

 نتیوکرین لاک ز ام یو هنماث

 هلئیب (فا) اونشآ

 عورايسزا يعون لیق (ف ) هنشا

 ندرگوزر7رسگلاب (ع) اششا

 جريجاکت انچ ن هش دبسرسکلاب ( ع) بامشا

 هفشابورد مش يشايبم

 نثفایترپشو ندادت,شرسکلاب (ع)

 حلصینعپب فوقوم یی ابود وه (ف) یتشآ

 یدش هنموزمآ سکلاب (ع) فایثشا

۳ 

 هجاوخ* ۵ را ملا« هید و لد رب مش

1 

 ابری



 تشا ۷۳

 جن هتیش و سوسا رنآ و دن اس عی اضوه ابثو دنفیپ الغ

 هنام راینا رد هکنا * هیامرخ يوتعم يولوم هنیوک

 و و

 .مویضم ابوه دزيناغب حوقغملو ای ( فر وبنشا

 دش اب نادتشکنا فررعم واو و

 (عر

 ار پسادیش و بسا مسزارک عتفلب . (ع) دپشا
 دبیوکن لبس يز اب هک بسا ز زامآ هیومو د هنیوک

 نیو بن ۵ تر و همين و هقنش او واو هم انخرشلا یفا ۵5

 مت هیاشم و دنو وهو اکخ عنقل اپ ۲ نا

 و, بآ یدیشاپ رسللای (  بف) ۰ یتکبسا

 دنیوک زین هتخویش هک هدرک حنترت و هدهشابآیتعی هنخیبشآ

 کس ۱3به یمن ایه ایه فلارسکب ( ف ) میجا

 جنب رد دنارییبو هناس ام 7 (ب شی مپ هک

 هی "1 مهارف نوح هق اردن زا هک یپبر هتسب دو هنکسو و يتخب

 هنز شیرب هام رظن زا هک ی درس زمذو دوش رب شنوو ه

 ندش ناتسمو رد رسکلاپ مر اعشا

 ينعيب هد ز ين اب لوا رسکب (ف) باتشا

 هیامرف يونعم یولوم مکشومکشا هجن انچ هش اب باتنق

 ابو فرپوچ # ناشیا هل ام اشیادرک یاب هج ت

 #* نفر باتشا تخس

 ندرک هدنکاریرسللاب_ (ع) تانشا

 هلو دراد يفعم دس حوفنقم لو ای (فر ه انشا

 يحلصم و روماو اپباپ رب تسا لئوم هک تسا يکلم مان

 ما,مب تسا فلعتم ودب .دومن عقاو دانتنا ور م ۵ هک

 ترا هلن * داش لد و ناجهزیو هاب تن اوم * هک یودزم

 را تسا مش و تسیزورمان مود *د انننا شورو شورس

 هقدصو یفساوخ تجاح مور سرد تسا یمن يسيش هامرش

 تسایکسنمان مربسر دیشوپو یهیزیون هماجو نداد
 ۹ را تسن کیو تسب هیچ زآ

 ات شوک رد هحزارسکلاب (ع) ط انشا

 0 لب سکلاب ( ع) ۰ لاشا

 یدرک جو ار يهورف ندنار رینيشپ
 حر

 ۳ أ

 يناوجتاسا روسکم لواب . ( فر :لنلائشا
 ار نآ و تساعقاو فاسواپ دنب ناب مد ۴ هاب

 .دنیوک ل وجی يکرذب و بعک يز ان و ینن | وحخ مین تکنل ان

 ن7و دنز ایب کنلاغتا ده دع شف اب هک تسه يرايقو

 يرنارهش یعاد هابت دنیوگرهن يز اب لوجوو يرناب كنل انار

 ب ۶.۵ و پن ملظن

 گل اقا ودرن ز ناشبا يتشز تسا يجر *

 قسم رکن و یتش) ه ب جنب مس (ع) ۳

 شتر رد مپبسکلاب ( " 0
 ب يزيچ هش هبنام (ع) یابغشا
 يسک رب ی زمچ ی هش

 دز نخی هداو یئاقمرلت | سکپ )حر هبششآ

 يا لک

 وا تنور سد وا (م) هراکتشا

 نانس ود ایم يفنس7

 .نهربش وپ و ي رزمجا

 هنیأبن ف زصو هنرپ هب

 نخسوسرکتخسو صق تخس (ع) هاهتشا

 یشقرف
 هدید مگر ابوامشچکلپ هکنا عتفلاب (ع)  رتنشا
 باحصا صاوخ زا يغجن تراح یب لل ام بقلو یش اب

 اگنج يضعب رددک هج و لا م رک يلع ینیم ویلا ریما

 مقب يسرافردو ذوب 5 ثبس روآ مشچ تلبعی ي رب مت

 ,رنش ينعپب فلا

 یتخورفو ندیرخ رسکلای ( ع) ارتشا
 .یدرگ نایمب و طرش یسکلاب ( ع) ط ارتشا

 "درگ يزانارسکلاب ( ع) کارت
 نآ برع هک يشح و هبیب ( ف ) .کنلپ رتشا
 زین و اک رتتنت ينعيب و خنناوخ هفار زا ر

 یک هشابراخ زا يسنج مان ( ف) راخرفشا

 و اخرقن ورتشراخارن]آو دنک ارچ ماهن تبغ رب ار نآ فن

 رراچاوا جیب زاه؟ تسب ای ( ف ) ر:اغ را



 نیاک يزيچ هچ * دیوگ راطع دننام ينعيا نوو
 نم يناک دنز وت يب هک * تست ز ان 1

 ۷ دات 3 هیتر 3
 * تویسا و هتشکرس ور هچ نا * ارم نوا ۱

۱ 
 ناسا ملسفره|هکنارتم نتساب رسا ریدعت نت ٩

 ۱ ملعا دللاو دشاب
 ينجز و26 (بف ع) شل

 هش اپ

 ندینا درک هاغپرسکی (ع) ةداشا

 مد نان زدگرویزو لی ایح مضورسکی .( ع) حاشا
 هدوب حاشو لصا ,د دننادن رگ "

 رند مان ندرک دنلب رسکلای (غ) 8 داشا
 دناو دن زا دی و یدیناسنشو اف ششارفا
 ناگندننک يداش تیاغب عتفلاب (ع) اراّش |

 .مریونامرفو یناهپبزمررسکلاب "(ع) "تراشا
 ندرک ترونقمو ن دومررف و ینقک

 هراشا

 عتفلاب و ندش هدانسیا سبرسکلای (ع) شا(

 ۵ رک يداش

 درگ هنگ رج رو هک اراک ۱0۶ )هو
 دین ادرگز ابوندرکانشخی و یشحخادناو ندیش ای ولو

 وا و راک فک يامشفر هعتفل اب ع) یفاشا

 جانلا يفاذک هلثم (ع)

 تس افشا جیج #9

 مالع دچب و مالغو مداخمضلاب :6ع)  تفاشا
 دش دهاوح موک خم هک قاشو لثم

 ندرآ ربص و نادرک ينايرم رسکلاب (.ع لاشا

 هنر اسول ۲ نا هک ین" (رعنا) هچولاشا

 لوا دراد ينعمود حوتفم )وام (.بف) ما

 نآ ردصم هشاب ي ۲۲ هننام و بارش وب" ۳

 ين اف اخ میکح یزنآوحخ عرچذ يزاةيو تسا ییماش۲

 ۳۳ بشا

 * هوش هرگ هنیسب وچ مروخورف ترسح *# دی امزق

 مارصرد دنیول توق يزااتب ارنآ و دنمانار تجاح

 للی ت هدوپت مظن دانسا ماعطل | يم ناسن الان هب

 #* دته دن يم ماشا ام دوخ هناحخ لها هک * موق ناز

 طظعب و هدش ف ذح بت لايعتسا ترثکب هدوپ

 ییزرا وه هم ده لوعفمو ردصم مای هک ینا هتفُک
 ابم ینعپب و ن دیماشآ و ک ۵ شم اف ينعيب ماش تا

 دی ین لک

 هیججم نیش نوکس و لوا حذفپ (1ع) تعشا

 .و یمشتب هی يكي ينخبم ۲ و ند رک تمالمو ید رکيميع

 ناقلاط يحاوف زا تسیعف وم زین

 عض رم لیاپح مقلاو حافلاب ( ع) حامشا

 هنر اهنا مپ نان ژ دک ز و» رب

 درو ما نهنگ ۳ عابشا
 وض و

 ریش هچبرسکب لمش عیج (ع) لابشا

 یآدننام حنفلابو رک هننام رسکلاء (ع) یابشا
 تسا فبش عیجوآ و

 هشاب مننسا دبی دنچ (بف) ناکچ شا

 تسا ناچب شا زتسا هبیدنچ * هتقگ بیبط يفسوب
 نایبص تلع عفد دنکهک #
 يازآ ياري هک تسنا زا هی.انک (ف ) نکس

 ۱ هنز اس همدقم یسل

 "ایو هدز يناثب موسکم وا ( فر هتل
 را هک دشاب يمرک رتقم هطوقنم یبشوروسکم ي
 و نیتسوب مد 9

م منو ياهنيشيرگیدر فرص رد الرقس و دهن
 ر



 یا 5 ۱۱۲

 دکابس"۳ ی فوقوم لیساپ ( اهنف) برایس

 دتیوزین اس ۲ ب۲ ۱ر نآ د ددرب بآ نور زورز#

 هلایسآ رافعم داود, (تق) اهن زا

 يس راف يا زب هنی زناارن7 و هننگ زیت اس هناهئد

 هتیوگز من

 عبسو ی هش تفهو تا ذگو رف ع) عایسا

 و نهش عبس و نداد هیا دب کد رک و نداد دروغ

 ار» هنب نتشا ذُت راک يب و ار هنپسوف نداد ترکی

 ي اه رانک و اه ربشیش عتفلاب (ع) یفابسا

 سس رسکب تسا فیس عیج و ابرد

 مآراش یتشاذُک و رف رسکلای ( ع) لاسا

 ندروآوب و کشا شخیرو ناراب ن دبراب و ین آ یجت و

 اه ول ولو اهشوخ و انا رای حتفل اب و ار هشوخ عرز

 يزاتبار نتو دشاب یضقوگورف ينعبب (ق) بیسآ

 اب سک ود القم هچنانچ هزنآ وه هد وي هنيو دم دبض

 مکحم وليرب وا ای فتک رب فنک دنوريم يها رب

 یببسنآ رثوکاب یتوترق هلعش هتک يدق رف یلع دننزچ

 ۹ اضلا جزوه رقفزک نانچپه هی رب وز * هنز

 تیحُم د ای بیس" کبب یم دانگ * تسام و مسح ربم)

 یتبوگزین !,تفلکو تف "۳ ه ماعتسا فیرطبهاگو * وق

 ناشیورد هنداز"7 هچ #هدوبن مظن يذ اق اخ ميکح

 باپس ای ناناظاس دنج انعم هچ * يرابنا بیس

 *يرما هنامج

 او بو ناهیرق 7 و ردرکد ینیتقل اب 029 رهسا

 ار يصخعت حنغلاب لوب درک دتب رد مدفل ابو ر مس ييترسپ

 مخب يراسا و دنیوک هاب « یبت هنف ف تراغب هک

 ای

 ناگدرمو ناروربیت . ( ف ) ک اخ ناریسا

 هللا و «ماما سفن مانق رک ( فر عبطرپسا

 ماعا

 هلثم .( ف ) فل اخم عبطریسا

 يم نایکرب هکبطح و شقن مفلاپ ( ع) عورپسا

 مس

 ۳ کیمیخب ۱

 یب زا هک يحاش و تح مد جنبب زا هک يهابک و هشای

 می يم ده رط مد هک حرس تکمرک و هی وم تخ مد

 ناو رپ هی نوریب تسوپ زا ینوچ و تسوپ ناچم م ۵

 9۳ يم رک دنا هنگ دوم

 م نان نا دی دش ایهم گیر ۱( ن اتشگن ۱ هتنک هییشت

 عهج حب رسا

 نک انمضغ مود دیک و وا حقی (ح کنسا

 انا انیپمطح وایاحلش ۵ یهو دنا وتخس هو دنا ییتعنقیو

 . هشاب مغال میاد هکن7۲ و مودزمو عیاذ حنفب و یجش

 دون هب رو افلطم و

 (ع) لیسا
 تاپ < ثش هفشش.

 "ای نوکس و یهس عتفب و مضلای ( عز ملیسا
 رصنب و رصنخ تشلنا ن ایم. تسا یر

 ی اه و حوتفب میم اب وو دهیم ( بر هی[

 هتشذ م » و جام هناوید و رشد دی موشو میعنم يفنعخم

 هوامات * دی امرفين اق اخ مهکح ناشیرپ و نبادرک شو

 * مرطخرد یم ورد يننشكي
 بن وچ * مربخ در 7 يداضبوزک داب نلرن # مرس هیب#آ

 * م ردب يتشکو چو منهشن

 ورذ هک امد يومو مین حتفلاء

 4 هی ۵ با ۳1 ینشل نوچ

 متسل ذوخ اه ییزخارس هپبمآ و

 هل دب ابی. هلام [ باب نا فلا تسا هماسا لصا رد ظفل و

 ينعيب ماسا و تسا حیاش يسر افرد يفعم نیا و هدش

 لوق مپ ادب ضعب بلق باب زا ساما بلف اب تسا ساما

 ۳1 ماسرس تسا اجنی زا تسا"آ ففخم ماسویناماس

 تلاوت مچنامجتع اهدوطب نمایه #
 وه رسلا و هبسر اف ماسرسا هک هدر و۲ نوناقرد "انیس

 وه رلاذ ماسریلا کلا ذکو م رول اوه ماسلاو سارلا

 يفعيتسا رس هیببس"۲ نالفو مر وااوش ماسلاور یصل]

 دراد ماسرس ين ول هک تسنانج ی

 دننشک سو هفت (؟تلف )

 یساب تسا هننام هکنا يتعي ۳۳ فقسا

 هلن اب رطاخ هدرز۲ و ك اته ولدنا يبرعب يس۲ و



 نون هب هشت و یبتعغب و تلخ ییتپضب و دشاب ؛دینآ

 هلاشیب یهنیب ون اورت یمل دلاس ۱

 يواربثيدحندرک تیسن رسکلاب ( ع) ه انسا

 سکلای :(:عا) :تیاتساو
 ماک ندزک کعمورگپه
 دنلبو "نشدنلب برم (ِع) مانسا

 لنت" ندز هنابزو نهینا هو

 سلب نانساوانا هندوالاس خقفل اب (ع) .نانسا
 تسايهد مضت ابور ابری د نا هند ندم"رب و نهدترپ

 تار 8

 تینا هازف جو هف
 )رسوتسکش جدی هشت و خنفل اب(

 هزیهمضیو ندرکاودار نحامجوور ادعتفلاب (ع) وا
 لو ابو هم انفرشر ه هیجعم یهشب لیقو شی ابرو دوبر

 بن اج یفعی يوس مویضم يف او حوغقم 9

 تنش اذلب رسکلاپ ۲[ ع) اوسا

 عپجروآس! یجنرب تسد عقل اب ( ف ع] راوسآ

 تنهرف ره و تسا ر وس عیج اه رآوید رگ یب راوسآو"

 تسی مش مان لو اد ماد ینعم دمس در ين ۳ حوثقم و اب

 لبن هور هک نآ بوتجرب تسا يهوکو تسا عف اوره
 ورسحرصان میکح همان رفسز اهن يم نوریب شنما در

 شاهگن ابزب موبس د هم" راوس ینعپب مود هد وین موقرم

 ه وخرب تفاپج و رهن برد هننگ برح نوچ و هفشاب هنششاد

 دوخرب رلاو دنمانيرا وسا ار ن7و دنناس بری دیه
 د.درل میظع ب محرطید یعونب ی امن فایجوربت ناشن

 ,هنناردن يلنادرم و تعاجش ار یچ دنشاز

 کشچنک و هایس یاصو ها عقل اب )ع]) ۵ ودییا

 لاو دوسالا يلا تعب مالسلا هبلع لاقرت ك مزب هرصو

۰ 

 11 يسا

 مام دوساهک تسن7۲ مه اظ ام) زی, ام دوس) هیوگ

 ءایسو بل رزب م ام ه وسا دیگ ما ص بحاصو هشاب ءایس
 ۱ 3 بش طنیوکو برقعو بو امرخ (ع) نا هوسا

 تیحزيبو تقشم یب هودیم ( ف) ههوسآ
 یبمظحو ادتقمو اوشیب رسک و مضب .(ع) ووسا
 مکلان اک دنا ي مت ۱23 ووضهدراژ جنگ از 1 دیک

 .دتسح نوسا هلا لوس, يق

 دن مشچهشوگبهکنا حتفلاب (ع) سویا
 «دنوس نیکو هنا دوز درمعتفلاب .( ع)  .فوسا

 ل.دلنتو

 هتهرب و يگناويد (ع) فوسا

 هنزاب ( ع) لوسا

 هكنرو دینا درگ يوبو هرم مشلاب (ع) نوسا

 یتقرت مدب شو مو يوحخو یسکرب یشسج هن ابو درک

 ۱ رسپ

 مد تاهم,د اوشیب مسکو مضب (ع) عوسا
 ز این تقو هنهن شیپ مد»ک هرس مضب تسا ت اغللا لح

 د دمآ زین رب رب ينعيب سکب

 .تهجب هد کتسام تشک هساکنزوب (فق)  .هبسآآ
 .خشاب تعارون

 نجم بو .ندنا, مکش يو رادرسکلاب (ع) لاپرسا

 تعییط و مکش ندش م رف و نیس مون
 دوخ نایمرد شخا هنا دعرقرسکلاب .( ع) مهسا

 نابابب یدو یتفک راهسب رسکل اب )ِع) باهمسا

 ینفر 2

 (ع) یسآ
 يسآ و بییط و ك اپیمشب

 و ٌک امپغ يم ار ن ز وب فلا هیب

 رد ة:روبعقم فل اب و جنفل و

 زخم ای یب هلن و نیس رسک ه زپش عقب و ج اللع و نام

3 10 
۵ 

 ارس هناشت ورثا و

 يحر شیز انی هک فو رعم عتفلاب ( ف) ایییی

 منیوک



۱ ۱۷ 

 هنگ ياه دماجعتفل ابو مدرم ماک ندرک حالصا
 !م کلق لوا دم اد ينعمدس .( عف ) ۰ ناب

 ينعب تسا س۲ دننام ین درفرد هک بیس ناب هنیو
 لکوم ایسآ رب هکتسیا هتشرف مان مود دننام س7

 فقلعتم و هب راپس7 زوم حلاصم ومآ رجب دن و تسا

 مان موهس* ناقماکو يداشاب تناحو ین * ایمآ
 ییرد تسا لیئ يسپت هام ره ما دوب متغه

 و در رگید راک چیه دیاشنو ندشرد رفسبازور

 ی درک هبرفو ندش هب رف موتس هنوادخرسکلاب ناپسا

 عا تیراکک اوقات نرادیسررز ناز

 :ردوب زجین مدع

 يا اهکز ا نابسیرو اجکزا نابسآ

 دیو ياري رد اف نخس يصخش هک نیو يک اج لتم
 شرع لیفو ين ناهسآيتعب (ف )۰ ییرب نابسآ
 بتزتوس ییسایدودپم ( سفا) بر دنابسآ
 نایسا رد بشب هکنا يففضم ياهوم وقفم يارو اد و

 دنی وُک زین ناشککار نآ و دی هیدبيها ر هتنام

 * نامتفا رک فکای يور هک هچوکب * هنفُک کبجتم

 * يراب سبز يز اسهر ذنایسا

 دابدزبس يدينعب نه رک نیمز ار نایس۲

 ندرتریز و لای

 دنتیم ربسيب تب  دنکبمنیمز ار نایسآ
 همان و دنکس ر دهچزانچ هیولیمر ام ترک يور زاایو

 * تنه تشک یاهساوآدبن شش یمز * تسا
 میظع عقاوزا تانک دشحراوس نایسآ

 تسلا ندش عقا و

 زیجهیفرب يوقرر داقیتعی (ف ) تفصناپسآ
 فقس ض وقوم یساید و 3یم ( ی ) نایب

 يز ون میکح دنی وه بوکشا و بوکسارن7و دوب هئاح
 ۳ * یلم ر هنا ي رک یاوبا هنایسآ زا #* دیام رخ

 دی ول لبعبس  لاپک * ءاگ رد هناتم] تسارت عهئر

 و9 مگ هناپسآ رب * د دعتسا طرتز یشمزف ش 9

 نآ فیفعت وای هب دشت هی ( فر) یاپسا
 یسصب هب يع رد هآ تسا ين ز مان و لاپج بحاص هر

 :دوب فورعم

 مدنلزینورپسعیجاناسخ عنفل اب" (ع) زیپسا

 تأن و تكتلپ پساو یو

 نیو یضعب و ب7 م دنک عنفل اب ( ع) ناریسا
 « مث هی ۲

 هولع میها ريا ترضح مسپ مان (ع) لیعیسا
 اب ۵

 !دخ راذ رب نامرف ینایرس ناب زی

 دنا هفیاطزین وینابرقرسکل اب ( ع) ییلیعیسا

 هبرق مانءدون ين اقب حوتفم لراب ( ف ) دنپسا

 زیذ فلا ف ذعب هنبس ۶ نآو دنق ریس یار تسیا

 ندن | وحخ

 تسی مون اج مان ی وتغم لو اب (سق») ر هنیسا

 هاتپسو لدنیس و م هنئیسو لدنماس اور نتماسا ان" هک

 موق رم مدتماس تغل لیذمد 7 حرشو هنیو رهن ) و
 :ووو هیت دا نو تا

 مان لوپجم او مویضم قوفوم بس اب (دسث) ع 9

 نشفک غورد و یننچ یخس هکمره !یاعب اتزا تنسبوید
 ثتحا فلعتم و دب یتخ ۱ دنا لنج سک و نیاهمرو

 "2و شدید یگلوجپ شارتفک هننن يه یابتط

 ۶ دوب خویسآ وج یمجیتسو ]

 یاد ينعم ود ههز ین ای حوتفم واب (بف ) نیا

 «دیسرون هزبزخ مود هنشوپهنوگ اپ هک دش اپعم اجوا

 هرت يوب و ءزمهک يبآآ هیلایو یپسرسکو لواعتنب و دو



 وند اتسرف شپب هب رسکن اب اتکالسار تما فلت سم ذ

 نداد ملس عیب هب يرزبچ

 یزیچ,د يزبچ ندروا ,درسکن اب (ع) .کالسا

 ندروتآ لس تلعو ندیدزدرسکلای (ع) ل السا

 نداد ۶ وشرو ندیشک رمششو

 ورق و دم" مد عاصب یسکل اب (ِع) م لس |

 يراوخ و ن هش نایلسمو ندرو"آ مالسا و یتشاذُک

 ندرهس يسکب ماکو ن دم يتمالسر دو یتننا ذک
 اپحالس عنفلاب (ع) هحکلس ا

 و )ع) خیدسا

 لصايب موبسو مکی حتفب (ع) رتلسا
 مت ملاس (ع) _ملسا
 در مان مضلاب ( ع) بولسا

 ءار ودصا بولسا ييرع , دو هیعطازا تسا يسقج

 و هدعاق و نوناقو * تنراریشو ندرت هنوکو شورو
 نآ حعیج بیلاسا

 ه مک بآ لاقثم یتعتنب ( ع) ةلیببا

 تسا باصن-رششر دو غادو مان يتعيبرسكل اپ (ع) مسآ

 و یاشن مضلا و رسکلایو تسرگید تغل هس راد

 يلعم مسق جنب رب نایوحت مالطضاب و. یربچ تق الع
 مود دتناب تینکو بقل لب اقم هک مان لو ا دتنک فالط1

 " خرسر ایسب

 لپ اقم ینعم یاب و هش اب هنشآ هن ینقص ینعپب هکبظفل

 هاب هتشا دن برظ ينعم هکیظفل مویس دش اب تثص

 ييب دین مراهچ هاب فر لیاتم نم او
 هننک لاپعتسار هضمرپ رب مدار یآو دشاب ر ذضم لصاح

 رب رثید هیلک مایضنا يب دوک تا خب هک هیلک مجتپ

 لیقتسم و لاح و یضام نامز کبیو دنک تلالد يتعم

 هنتاب فرحو لعتلب اةم یتعمییدیو هشابن یراقم

 دللپ عضورلای يشرب دنک تلالد هک تسا يعفل هث مسآ و

 * ننن اوخ ار مسا تاذتفص # هنن اد ملعوا

 1۹ ۱ منم

 هک يئز مان رینو مسا عیجعتفلای (ع) "اپسا

 تداهشب هدادرهز !مهجو هال | م مک بلاط نیا نيآ

 سا سر مان زین و هیناسر

 ندرک مان

 ین ال ساب 1 ی هو ایت
 يامشخگو هینی یب ياه رناولش حلب (۳۶ ٩) ظ انشا

 هی رار رم هاشم يفل ب طبس عهجو يال کب و تخل تکی

 : انکی ننعیب تسا تاغلا لح و دو

 نتفل ادووسعارو هو یتحاس هشو ينعب یتح اس عیسمو

 دییح يضات کیزن رسللاب (ع) ملظعا مسا

 فرح کیراو تسا« دم ر وظ ملع رد تّرع تاقد

 هلاربز تسا فتشم هن ل ولعم هنو تسافلطم ات اذ مسا

 "افب تهج ناز | دوبن یلاح رهغ کار تشا زا فتشم مس 1
 و۵ بفاشع هلپج فاغت اب و ۵ وخن یلاح ومب تاج و

 هار زا هچرهو تسادللا مسا ياهتقم ولو تسا فتشم

 ريادرد تراشا هام زا نآ تساایسا ریاسرد توابع

 انارف مایت ماو لصا هصناف هموس هکنانچ تسا

 تیبود ييا مظعا مسا ينعم رد يشاک فاز رلا دبع

 # درب بسا عماج متعال مسا * يعابر تسا هدوم ی

 با *وا جوم نیعت يابد مسا درب اما ينعهوآ تر وص

 وا هک دنا د يسک

 رد هت هقیاط مانو يناب رقينعيب ( ع) یلپعایسا

 هش ده اوخ موکذم لیعیس تل

 عاصو هماج ندش هترسکلاپ, ( ع) . ل ایا
 رو لر لک زا ضوح ند مت لاپ و سکود راهم نداد

 دوی اه زا



 کسا ۹۸
 هنسبرفبياجب لیجعتب هک دتعأوخ ار دصاق نوج هک دش ای

 لرتب لرقم ات هنر | دمکنن يبساوا تپجی ] نمره ر د

 اکو یسرپ دصقیب هکنا دنچ دور دوز هزات بسا

 لو« هاانچ ات هی اپن یمعت ار هذامپ لزنب زنم هک هاب

 وز ِِ دناسرب اررگید هدایپ طع

 زبت مابویجلیارج ار هصاق مسق یباو هسرب هضقیب ات

 نیا #*هیوک يرهچ ونم دتمانر يّقوچَلنا د يهنهيو یو

 نفشیوخ شمبزا ۶ اکی الط نوچ ار عهد حرف قج
 نتخاتب اتسمز رتب ورب از * راگخدرک دانسرغی

 *ر انلییه ناب اییودرون یبیه ارحص *

 مورفارب دنلب شت۲ ییز #*

 ر دنا نوج

 هابسو ةریت بشپ یسرو

 دزنآ# ما هدرک هکاتیم تمئو یشج مزعزو * راو زور
 هپه ناکتبا دح یمزا # را دکساب رب ناکلام هشنش

 ربخاواز اذكب ربخ ییاتعاسرد * 1 ار برغ فرم

 راذک

 موس مضو لوا عتفپ (نج تزازک او اینک 9

 تسا فیحضت یبا دیاش دیوک دی ومبحاص غاو

 دنیول ار یلک ساک مریضم لواب ( بف ) ی رکا
 یبعم يرادقم هک تسیا هناپیب ينعهب ي هينترر دوا

 ینعیبو تساروکذم یط لیلاکمو ناز وارهو دریم

 هننکذ) ايعتسا زین هناپبب فلطم

 (ع) .هتنکسا

 ار الاب بوچو دتناپ نارب مهم هگهناتسآ ید اپ بوچ
 هتیوک فا اب

 .متءدیمرآ عتفلای (ع) نکسا

 نزجرفهنارگود مویسو مکیرسکب (عز) نانکسا
 دیو درس هک تسیزجچ (ع) نیبجتکس دبجنکیینآ

 فذعبوهن روخ هدرک اجکی بآ لبقو هجنک شور و

 دنیوآ زین سیلنکس ار ن7 هزیهآ

 و هدز. یناثی عونقع لو اب ( لف) "نا دنکفنا

 هنتاو نژا دیلکءد ز وب حوتتقم تاحا

 تفه هک ور ءاشد اب رتنکلای 3 رتنکی ۲

 دم

 اف هیدشتو تلاثو لوا مضب

۰1 

 ۳ لیبی ا

 و دوب ربمافیپ هک هنیوگ یلضعب" و وب هدرک عثق میلقا
 هشیپ میکخ ذ وب ٌیلو هک ها هتفگ یضعب

 یتیاوربر وضکم لو ای ( ف) سوز دنک ردب

 اراد تنب گنشور زا هک ینرقلا ودر هنکسا رسپ مان

 ر دنکسا ر وب ناهه * هنعْف يم اظن منینت دوب «هدش دل وتم

 و * سوب دا دیم کاخ دم سیف * سر , دنکسا

 مان هتیوگ و یمنرقلا وذز دنکسا ر ذان عان يت اورب

 ار چو هنزب ماکب رب عقد ي [ری هک تساینتسنر

 سور هنکسا هکتسا عم است ی انجو دنیوک زین دنکسا

 تسا رخب عف اد مه ریسو دنیولار ریس نابمور +
 رسپ مان رسکلای ( بق) .ش وردنکسا
 ار ریس و هدوب بار ادرتخد زا هک یین رقلاوذ ر دنکسا

 دتم ان شو ر هنکسا ينانوب نایزپ

 رک تهی رنج مان (ف) نوردنکسا

 تساجنا رد ر هنکس ربق

 رد تسیرپش مانرسکلاب (ف) هیر دنکسا
 م تتکس ناطلس هدرکاقپ ایزد هر انک رب گترف هحرس
 تسا یمن رفلاوذ

 يرراق مفاک و ملا رسکی 6 بق) ۲ تشک

 هنیوگمرهی يز اتب هک هم رب درب درک

 يتعيب ءدز يناثب روسکم لو اب ( بف) هنکیب |

 مدش هنکسازا وت پوچ ناسپ * دیوگدوعسم هنکسا
 * شی مملد

  فوقوم یبساب نوتکا نزوب (فر) نونسا

 و يفي الو مان و واو و مویم ییجع تاک

 ما وعو هنیرگزن رالی يابرد | رنو تسا زن يابرد

 تك يتر اپع تفص ید يقزرا میکح هتناوح مرلق طلغب

 درهناریا # نوکس" يانپ ز هدیز و ور دناد اب *

 ۱ * ناوریق يالابز هتشذُک

 ار و لس ا

 هراخ لکثو
 یالتشدآ اردو ناگننهشیپتفل اپ (ع َ لابی



 خش دا وخروک ذم هجنغسا ی ابیر د هک هذرم

 نوئسوان عتف و هزیه سکپ ( ف) هجنفسا
 تاو هرد و هنريلب 7 ناب هک تسبزهچ میج عنق و نون

 تسا یناوهح دنبوو دنناوخ ه درب او یپگرب ار نآو هتفل

 او دوخ دن و نوچ هکا بز يابرد

 دناسر لح اسب ار ی ۲ ب7د رجیب نوچ و هشکر د
 هدز ينانبر وسکم لواب ( بف ) هنر | تنفییا

 تسیکلمو يسیش ه اره ز | مجفپ ز ورو يسيشيه ام مان

 زورو هام 9 اعم ریبدت هک ر اججشاو ییمز يب لک وم

 «دمآ ربن يس راف راپاف ي اجبو تسا فلعتمو اب م وک فسا

 مانءد ز يناقب روسکم لو اب ( سق ) ر ایدنغسا

 رب تس د

 ِت ۰ نر ۰۰ ۰
 د راد رانا نت نمب و رب هک تسا پس اتش مس+

 مسا و مزیسو مکیمشپ ( ف ) نویدروفسا
 دنیوگربت روفس | ارن"آ يتشد مغریپ نشه عنق و مش

 يفشد یمش تسا دی وم رد

 مضو متفهو مکیحتفب ( ف) نریب دتزفنا
 يمو را هنک بی منشهرسک و مجذپو مومس

 تس) يه د تّشد.دبفسا و بق ورعم ) فر هبقسا

 نانصا يحا وئزا

 | دیعس |

 سفن سراب نابقارشا ( ف ) عروخ دیفسا

 هنیوکار هقط ان

 بط ردينشد زایپ رسکب (  ف) لیغس ا

 هننا وخر افل | لمصب يز ان رد هک شوم اهب تسا فب اح

 ن هم فید زنرسکلاب (ع) باقسا

 ندرکراطح و هچب ينخ | دنارسلل اب ( ع) طالتسساا

 عهج نویز ياچع ام ر اهنخ م عتفلاب و تپ افک,دو یعس رد

 ندرک هشی دنا مماو ه هذنک

 1۷ بکسا

 ييتینتز انا

 ۳۵ ۵ 6 ماعسا

 تس هیلدو يتساوخ ين ابرم ( ع) فاطقسا

 ند و۲

 ربجتن ز بها مو اشیا یبد يفاق و ی ایاسرت یاوشمپ و

 * دیام رفين اقاحخ هشاهنز ا و7 شو هک ایت

 رب فقسا یه اددنی هنر لوید نر تفلوم يرماز نایب

 «دییحخ زا مد درم ثلاث و لوا عنفیو * اضعا

 ندشدرگ (ع) تر هلقسا

 مهدو مکی عتفب (ع) نولرب دیتولوقسا

 يا لأم متشف رسکبر مهدزاودومجنوو میس مشی
 تسايم ور هقفل تات اهن يماسا

 يارعردو يغالاو ي هصاق عتفلاب (تع ) ةتکنسا

 ۱ ۱ یمیوکیندرم نتکتقب تسا

 ت کشم ای یکتا (:ع )۰ تباکسا

 نوت مدنن او ندینا درک تسمرسکل اب ( )مار ایکمما

 تسی اصن مرشرد نشفکرسکلاب. (ع) .اتفاکیییا
 ۳م ی وب

 تاک ا

 رد یفکیپ

 هشی دناوهشیدنا ینعیب (ف)  لاخسو لاتسا
»- 

 هشی دن آسیکیا,(سیخ) «:نننل اکشا

 یاطیمرزآ و نداد عارآ رسکلاپ, (ع) ۰ ناکسا

 ۱۳۵و دو

 و و ینخا دنا هتفجو ندز
 ین یی

 هنر ز «نیکسا تخاجنار ابو * دوش یغاطوا حق

 زآ هد ز يناگبر سرو بر را هکیبا



 تا ۹9

 لطابيزيجو لطاب یخس مضلای ( ع) و روطبا

 عیج ریطاسا هن اسقاو

 ندرک هنسیف رسکلای  (ع) باعسا

 (ع)  ناغسا
 ندوک خرن رسکلاب (ع) راعسا

منو يفبيردنتخيوآر درسکلاب (ع) طاعررآ
 دز هنهسرب هز

 ندرک اور تجاح رسکلاب ( ع) فاعسا

درما نرنوب تسی ر هنکس رد (ِعر دعسآ
 مزیش 

 ندرکتخیکمنو نداد ير ايرسکلاب

 دنخ وس مین

 "اب غبا هیومردو سرخ عتقب (۵) غتسا

 « درو7 يس راه
 تسوپ ینعیبو بورعم رعتفلاب .(ع). , لاخسا
 تسا هدم7 زین یک دتنامو ماد ابو هتسپ

 هدز یعب حوقفم يناث و لیاب ( ف) دریا

 هدشسپا ام آ و دوب ابمو هدامآ ينعيب حوتفم لاو و

 تسن"[ ردصم ندیدتساو دنناوخ میف

 تسبن اوبح هيجعم یه مضز وا مغب (فر رغسا

 هلایب دوخ رب هنکوآ دصق يسک نوچ ةر اد فلبا ر احخدک

 هزاهنا ربت نوچار راخوا يوسب و

 نجتوهدز یناثب موپضم لواب ( ف) هنرغسا

 | جبس هننام فلیا ياه راخ هک تسیر وئاج موپشم

 دنک ی نتف رک دصق یسک نوچو شا هتفشاد ن هبرپ

 ما دنا ا خیس یک هک دهد یتبفج یر انج اردوخ ن دب

 دننزب ارن7 دنچره دنیوگو دروخب سکن"۲ رب هنسج رب

 دن رکس و رکس و هد يتسورغسار نآو دوشرت هبرق

 دنم انزبن لوخت و

 هک تسا شنوپسا يفعيب ( ف ) شوپعفسا

 نت يوت م

 لانیقغ مود رسک و لوا حقفی ( ع) , :فدییا
 ندشلانیشخو وقت هودناو تخسهوحن | یبتنقیو

 نآمود زمو ه دنپ تسا باصن حرش رد هلثم فمساو

 ندوبر هبو ندو تمنرسللاب ( ع) اقییا

0 

 اتکنا

 شرر و نینا درک تنم رسکلاپ (ع) رافسا

 _ ایانک و اهرفس عتفل ابو ن درکحهص ماین يقشورب و ید

 میادو یتسبرکتن زیت رسکااب .(ع) فافسا
 یتشق کیدزن و میرن

 ندزگزاب مایترد رسکلاب (ع) فافسا
 «فررعم تسبا هرترسکلاب ( ف ) خانافسا

 دیجعم میج اپ جانغسا برعم

 رفیم اون مانويرهث مان ( ف) ناهاغسا

 لیت دهاوخ روکذم یبب
 رصتخم عتفب ( فر تسا تسس تفسا

 هب اتک مانزجنو یبرس ينعيب و دتناوخ لعب شیرع هکرتسا
 / یباثم

 امتیالوزا تسیرپش مان ( فر) تاعفسا

 هتمان نا وری یکرفب ارن7 هکر هنلارو

 هتخوس مزبه سس حنفبدودیم ( فر یدنسآ
 دلفیب مود یوکسو مکب حتناپ ه دفسا و

 زجن و مضچ دوبک موبسو مکی متفب (  ف ) رغسا

 غرم رسکلاب و روک پسا مانو دننک كنررب (ق الطا

 هتیوگ هاطف يب رع هک ماوخ تنس دایس

 تسب ,شايو هزیه مسکی ( ف) نیارفسا

 ياسامضب

 یمس و افعتف و فلا مسکپ ( ف ) بیس رفسا

 ينسا ینچیهو نادیم وا یبس نوکس و مود

 ياپ جقف وافلا ساب سی میسا و اب صذعب ز رسا وی

 هد ول ربب * دیو يلالج میکح یبس ین وکس و یس راف
 # رب رسا پناج و و هنداهن #* زیتسح السسکپ

 راوخ نس دایسغرمسکلاب ( ف هورفسا

 يار و حونقم رافو « دز يناقبروسکم لو اب تأنهرف رد و
 هاشجنکدنن ام جوک تسا يکشرم لوهجمو اوو مریم

 ي ز اتب ار نآ و خاش لثم هاب هنلبرپ دنچ نت سرب و

 هنن اوعخ « اطق

 مباينعيب دنبسا نزوب سکلاب ( ف ) چنفسا



 یر در افقر بانتن او راچ بح اص
 ندرک يوخ نا دنا يبمکلاب . .(ع) فا لیلا

 لاکل اس حالطص ا رد و درک عر اک بفاک مب و

 )۵ ,نانشی و ردب لام يرلنوت هک دنا هدر و۲ تی اح

 ربخ 3 قنتفُک یک رزب د رپخیم دل ابم 1۹ م دو د يکيم

 هچ رک ز طفل یب ا(یخلاا لذ بفرسا) تفن و تفردبل اي
 -دتپ هلا ریز .تبما عیص لصا مد اما هیاپ ذمم بود

 لب, ق ادن) هد(کتفص عون بدی. ار صراجخ "ن 13

 ذنا هدووآ لبلدرلید تیاکح رناب و وق مسپ يا رققناا ذا

 هالکنااب درکیم وضو دوپ ر اصن | دیس دن ذ اعم

 هانپ تلاسم تریعج 20396 نود و ز اب تم

 و وبف ول | يف 1 ۱ اعم

 یبقی سب يراجرهنا یلع تنئولو معن وا هک ملصدومرق
 ابینا هلیج و تسین طرش فارما زین ربج مه مک بت ِز تست طب تا ملل بک ی یر
 ۲ نی یاشیا لولسمو دنا هنق ر فیرط نی دب

 هجا * تسا دنلب شر اتفگ هکن7 فارساب * تفاین

 تسا هنسیان هناشف ید

 نی ينابرس نابزبرسکلاب (ع) لین ارس -
 ي۱۵حخ مان لی و « دنب ینعپب فارسآ و يلاعت ياخعخ

 روص فن تسا فلعتمو دی و تسا برم للمو او يل اعت

 مالسل |هلیاع بوقعی مانرسکلاب (ع) نا | رد ا

 دتفُک يضعب و ادخ « دیزگیب ينابزس ناب رب نتآ يفعم

 | دحخ ه هی دنا

 ياپو دم و وا رخد قدر پرس

 بلا فذعبو هم ان اسب جنه هک برسینعیپ یسرپاپ

 تی

 ی

 ۱ رد ول هد ۳

 يارو»د ز يناتب ریدر لو اب باب تاب ۳

 419 طیبی

 بآ نیپس ينعيب من رس تف دیه هد نونبروسلکش
 شپ هتفُئ هنیسا نزورب سوماق بحاص اما هنخوس

 تسین انرب ه امسغرمینعیب ارش اظو تسايبرع هکحشمولعم

 رودفش شدنش هکيلا وز اف رگنف يتعيب حقغب جنرس او

 | وب ممنورس)يوجنت مد و هنیوک

 و هدز ين اف مورسعم وات باتو شورسا

 تسا و

 دن دا وخ موقرم مک تسا شورس ينعيب لوپچم وا و

 پیغ فذ اه وا موی کیم واصوصخ لییروچ مفل اب

 ی
 و جان یناثب عوض وب ( فر هنشو رس |

 2 رام تب زا سیره مات دزواوب عوتقم ار

 : هنناوع هیناروار سآ ناک مث هک

 امر تو شن مضلاب ( ع) عورس!

 هند دز رم شو تخم حیبب ز | هک يه اکو هش اب

 ایم دزایم اد تتلاببم هد هک جوش جگر
 دئا نککر توش هناورپ دن آتنوریب تشاوپز نوچآ

 وات ابیم ی هک دیفس نگورس خرس تسیمرک
 !ر نانز ناتشّکنا دننک هییشت اد

 وش نازا موس عنفبو مکیرس کب (تف) مهرسا

 هسوکدرم یجتعذقب ( ع) طسا

 ۱ ع)
 لت هلو ندرت زاد مقعلای" (ع) امری ا

 نیرو رهام (ع) سقطسا
 هنیوفار ر و انع زا يکي

 و مراوج و مویسو ملی ؛ میت (ع) ات اسعطسا

 امور دهبنم ی ار يكينيول ار دعب ۱

 دنن اوت یطانعو مصنع يثدز اب مد نانچ هنم ان سفطس]

 ؟ ده تشومیو تدورب ۲ ترارح ینعپب و

 سوت لغیرشوماوازسو اب دمضل اپ (ع) مطس |

 حیج نهطاسا نوتسينعيب مضلاب ع) هنا وطدب |

 سودوخرطس زا ينعيب (ع) .شسودوخوطسا

 ۶ ۱ ۱ بر ر شوک خم هک



 تیپبا ۹+

 ندیشحیو ام یرمج ن درک ب7 يچ ع ,لروجبا /

 , ندرک خایمو

 خ يور يس مکن اب مجسآ

 ناب اب ۳ باخجسا
 ۹ رو امرنهیز شویش يبت رو, ينن ورم دییتق سس
 کیر تبسینوسکل اب (,ع » .تاعصسا

 رک 0
 رسکتاب اعسا و اهدادماب متفلاب (ع )۰ ن اجعسا ,

 ی ۲ موم اچ قفرنردو نر عمر د

 عيهاربایبا يربهخیب مانرسکلاپ (ع) بق اعدبا
 مرنو+هماج ن دش هنپکو نده رود ينعيب و م السلا هبباع

 هاش و يزيچ ره یدیب اسور وقس مشپ وب همجییف اسر

 مانو نآ ی دیپومچ مگشو هتیسوپ دیش زا نابنسپ ی

 مد برع هک تسا ييصع مسا ييا و تسپ رب:
 تشف مصنم یر دضم يقعيب فاحسا و هند د موآ دو "

 مابتا ین يپساينعيب را و فر صتمرجغ يپس | ینعیبو
 ارچ جناوح هیاب  صنم دننک ي, هصم يتعمز ۲ لقنا

 دوی ده | وضن ییجع» ۰

 یتخیلنزرب رسللاب (ع) تاتعسا
 وغاز و بش وربا ودایس حتقلای (ع) معسا
 ۴ خاش و ناتسپرس يه ابو نوخ

 ان. و ندرد ۲ مشخب مسکل اب. (عر ط اختد

۰ 

 دن زر یم

 هد ین یتعتقب (ع) اکثسا

 تسا باققآ هناخ نآ و ۵ راد رفت ثروط هک تسا

 ننف لا! ر ام نآاحیآ هناخ ن / رد باغق" نوچ و

 زا یی 2 ندش وخ یو دنیرگ ندا
 رخ ی دا عپج زین یمتیب و ی می

 ندوهن يربلت و درگ مشچو يش ندید

 ندونرذب ءودنا دهلاوارسکلای " ( ع). "ا یسا
 ندرک مغیب و

 تی مهنت مان یتعتفب بی تین هابا تا

 ۱... روپ اشینپ تسا يهد و رآ دیه یکی دزن

 هرخوبشنجش کیر اسکلاب , (ع) فادسا
 ندش یشوروار ۳نقم نز یتشا ذُ

 یی یتخ )راد (ع) یلادجبا
 زادنا جدوف رپ هک اهم اج و اه ه درپ

 ۹ يا د نوت ِد )(ع و ین

 7 تب امت ۳۳ دوب دیش

 و سم مک دا زا ی ی

 هنزا دنا جد وه

 دک اره اظ و راز تشک .یبس مبقی, (ع) سا

 و۵ ییزا يكي رب دقف یهب و تسا م وقم هسا فیعصت

 ایم هنر هد یک هایتشاو ین ا ه هنا وخ فرعصخپ تل

 رطاقت هش فکربا وچ #* دیوُگیبجنم هلپميار یاه

 ۲ ۱ ۱ ی و هیاپن

 و ۱

 تنم یقین اب )رم نا

 لی ارسا ينعمو زر (ع) نیب ۳
 لیوک " اطخ و اینا عتفاب .(ع) را رسا

 ار اکو ن درک ناب رسکلابرا رسا و دش اب تسدغک

 دا هضال ا تاغلز اییاو یسکیدیس ی همن اس روند رب ری رد ادیب 3 1

 تمسا

 تاقابنا . (بف) ..یسمژپ ارسا
 هبدشت هب و یبن مسکب ( بل ناس ار ا

 روش تخس پآ[ هلپم بس

 دیه افم ین اصن رسم :(ع) عاربا



۲ 

 یشسآ

 ششرگارفاردیهو ندنکبخبیزا" (ع)  باعیتسا
 نترتارف مایت (ع) "افیتسا
 ینخورف۲شتآ (ع) هاغیشا

 یشسشنامرسب (ع) ز افیثتسا

 یضزراغآهآر يزيچققرکرسزا (ع) فافیتسا

 شساوخ فیفوت ( ع) فاغیتسا

 یهرک یخوشو ندش تخس رسکلای ( ع) مایا

 يرا دبی بلطو ندشرا دیب (ع) ظاتقیشا

 نایلییو نتحاوخسقی رسکلای ۲ ع) ناقبتسا

 يبقشا ۵

 ندشبلاغو شفای سم تسدسکلاب (ع) دایتسا

 راعتمدخو شنزرسزاسکلاب (ع) غالیتسا
 ششادکاپو
 هماجیینسآ هد ز یناقب حونتغم لو اب ( فر میفسا

 ار کنچ ياشضكب دوز * دیوکن ورسخ دنی وگ ار

 یهیناب افشوندن اروضقر باتشب )ع)

 و تسا مبتس ینعیب روسکم ) اهر میتس !

 هتفکن فو رظ ناهد ینعیب يدعس ضفخ وبا و

 امرسیآيس ر اق "ای ایرسکل ابو دتسج طسیت رعش سیهب و

 شیاتزاهک يدرس سو هشاب اپ شیروهنز شیر ربدک

 -دناچ هک هنه له او د ریپب واو دنقا مهب شیر رب باتيم

 زادک ییبر تسا موق ما رعشلا ناسلردو دنیوک دز يف

 کج میتسم دولت لب نقدی ]منهارف نوچ تجار
 تسا »دم زین هزیش

 شساوخ اما ينعيب (ع) ناییشسا

 يتسوتو یتسج يب مسکلاب  (هف ع) نیئسسا
 فّلا دیب يسراف ر دو نا دن هب درگ لا وسم و بد يک

 بقورعم
 قتساوخ يتخادناسبزاب (ع) انیثسا

 یتقُگوخو ندش رفوخ رسکلاب ( ع) سانیئسا
 تفلا بلط رو يزمچي

 ن"آ هفنامو ملعو بآ ندروآ ندی## )عر طانیئسا

 ۳ کنید

 ,ندزکز اف يراکویتترگونرسزا ( ع) فانیئسا

 هتخاس ( ف ندزربوندیچرب نیتسآ
 ير اکب یه دعتسم و

 هش هقخ اس و دعتسم ( (ق ) هز رب نیتسآ

 * تسا ر ریپظ تسینعم و درق یبضتم دیلام ییقس۲ و

 یتخی رب تیغ * دزرب یبیسای لب زارسون لیتسوچ

 * دزرب یبتسآ مناوخ

 شوعو درگاطع يتعي ( بی ) هناشخرب نینسا
 هات بقعر 3 ینهیب نو دوک ضقر و ددق

 يتعي ( فر ندیشکو رانکر ب نیت
 ند رک وقع
 تسا ببغ ینعپب (ف) نیس وب نیئسآ

 ند رک میر يتعي ( ف) نتشادرت ییتسلآ
 وارد تسدينعب ( ف )  ندرکرتزبت نیتسآ
 ند رک هات وک

 تسا يش يت ينعيب (بفقر) هیقر نیتسآ

 راکنا,تنُک کرت یتعی (ف) ندناشفنینسآ

 ید رک تاالم و ند رک ت واعتسو ن دول صقر زبنو ندوک

 ایم و دهتسم یقعی ( اف ) ندیلامییتسنآ
 يراکب یدش

 نتخاسکلمار يزيچ ( فا) نداننیتسآ
 ين اف وف یاتو فوقوم یبسای ( فقا) هنیئتسآ
 مخت یقفخم ياهو موتثم ونو فررعم رایوروسکم

 دش اب غرم

 سشساوخ دیشب مسکلای (ع) باهیمسا

 نا لیق درکرفم کینرسکلاب (ع) . ماجسا
 تشذٌگ ردو یتشاد

 زاوآر شن هبن افایبءانتس متقلاب ( ع ) عاجسا
 عجاساو ععرس عیج ودره نارنش و نارت وی ياه
 هدتیپ

 یتهاذت ورف هدرپ کل اب( ع ) "انق اجتشا
 بش ی هش لیر ات و



 هننش ا ۹۳

 يلعبب هدز یناثب مویضم لواب (  بف) :نوتسا
 دن اپ نونس

 تنت ي» راق واو اب و مضل اپ ( ف ( « وخسآ

 هتف رکن ین کنام و ندرزو ۲ تنقو ندمآ

 هد ز يناثب مویضم لو اب ( ب۰ يوتسا

 تش اب تشپ کیم

 "اق و هدز ين اثب حوتغم لو اب, ( فا ها

 دیوار اههرممز ا یضعب مضت اه يافحاو حرنغم ین اقوق
 نآو نآ لاثم اوامرخو ول درزوول اتغش مشت هننام

 و هد ز ين اب روسکم لو اب و هغن اوجخ مین هتسخا و

 رم هک تساهوتسا ففخم اه ماظاو موهضم يناقوق

 کر زب دنسا يبرع مد و دوبم هنسح حتفلاب و دش موق

 ود آر ج وامرخ هنسخ آ هنسخ نزوبپ هتساوریو

 ۶ دم" زین هنس د ينعپم

 تکالف رد ام دوخرسکلاب (ع) تا

 ندشناس"آو نهنلفا برحر دام ینشیوخو شحخا هنآ
 ۱ ینقاد یاب و

 دز هعوقرلیدکیای. ,( ع) .ماتسا
 یتشاد ماوحرسکلاب (ع)  هناتسا
 بلط و .یتساود دیده رسکلای, (عر) ادشسا

 یضساوحخ ندوهن هو

 میما

 جت دنلب او نون تست یاد

 ی هرخسرسلی- ( ع) [دنشسا
 د رک تسینرسکلای. ( ع) کالاتسا"

 ند مک لئاب و ندیدون هام (ع) لدامسا"

 درک دنلب و نار اب نیر ابو نداز تقو رد لدوک

 روشهش یحم"۲ نو يیب و نقل کبیل وارزاو۲ جاح.
 ماین زا

 و.یتساوخ تلم رسکلاب (ع) لابشسا
 ن دوشک ر اظتنا

 درک تشکر سو ن دمت هتفکرس )ِعر
 در | وهنیبیآ"

 رصتخم فوقوم یسابدديم . ( ف ) يتسآ

 ۰ ندز یار هلپهم یمسب ر همکل اب (ع) فاب /

 ۱: مامی
 ۱ دش شوخانرسکلای ( ع) اییثسا»

  ندشرامازسرسکلاب (ع)  باجیتساا

 ندشحیق ( ع) عاسیتسا

 يقسا
 لهرک زیتم رسکا اب ( فر ندبشا
 هلتب ن هوس و

 دن ایت

 هیات بل ی اپ (بفر اشیا

 ۱ دن و ترش یسیام هک تسبهوک مانروسکم ي ي دافوق.

 تس۱ عق او

 ندش هیمونرسکلاب ( ع) سایتس |
 و

 فورعم دیجعم ییشب و ن>ن ارو

 و )ع) کاایتسا
۱ 

 !اوه

 ِ صلی و هم رو ن هششوخ ان (ع) شاحبشیا

 ل دما هتسرُن و

 ۳ ماب یج هیناحت ایی. (عر) عادیتساا
 یداهن تناماو نداد يسکب

 ظیلغر» دن سکناب  (ع) ۱ ریثتسا
 هیون سوماق بحاصو دوب ممنو ول افثم راپچ هک مینو

 دنا هدرکبرعماره اظو دوب عمن و ل اقثم ر اهچوسکلابر انس 1

 مویسرسک و مود نوکسوم کی حافب . ( فر رهن

 طاوط دیش ر انالوم مودیم" مزراوخ هاشداب مان

 مرد ششينعپب ظ

 دوب وا ههعرد مه يرشم زو

 يسکرا یتساوخرتمسکلاب (ع) لاسیتسا

 رک يراوتساونتساوخير اونسا (ع) فاشیتسا

 . وکینو یتفریذبز ردنا سکلاب (ع) اصیشسا
 ینشاد»

 هوخ يومو یدنک رب زا (ع) لاصیتسا

 د۵ وپ همش لصا ر هاپ لوا رب هلن مبو یفساوح شسپ

 هدرب واو ين ا مب هنن رپ



 ه

 نرتسا

 زر دادر اهر تشک )لقب ا
 ۱ نذرب يسکی هاقپ

 ندشیشور (ع) رانا

 مایتو ندم7 مهارق رسکلاب (ع) فاذثسا
 راک ندش تس ار وراک ن هش

 یتسووخ ربخ دلاور سکلاپ ( ع) ابنتسا
 ندرو"آ نیرجیرسکلاپ (ع) طابتتسا

 را سا (ع) راتنتسا
 ينيب نجذ. اف[

 و لو جور> عضوم رسکل اب (ع) اجحذتس 1

 زا ام دوخ ندرک کاپ و ند رک روذ و شسش زا ۳

 ییکرس رسکلای اب و نتساوخ ياپ مد یتق افشو تساجت

 هنیوک ار يمد"

 تجاح بلط ياتزادعب نوتب (ع) ز اخذ !

 ندزکا ور

 دمت دیدیجعمازودرب (ع) زارجنتسا

 ندمآدورق ( ع) لازنتسا

 دیو ی رسکلاپ (ع) اسنتس [

 یتساوخ ندناوخ معتن رسکلاب (ع) هاشنتییآ

 شاکنک و تروشم بلط (ع) ةراشنتسا

 ن ددن هبرفو ن درگ

 رد بآ هیجعم ییشو نوتب (ع) اشنا

 هب يويردايو ب۲ رسللاپ و ننق رگ ونربنو ندرک يتبي

 ندوشاز اب يتيپ

 ندرل يراي بلط (ع) راصنتسا

 شماوخ تعیصن يمکرارسلای (ع) حاصتتسا
 ندریش یص ان ار مملو
 نهناتسار هیهو ندرت کاپ (ع) یفاطنتسا

 مد ندرت يايوک بلط (ع) فاطنتسا

 سفت يسک اب سخس تس ۱ تاغلا لح

 يسکز او یتساود یتفتس (ع) . فالظنتسا
 دیک ورمب رم

1 
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 ندیناهر فاقبرسکل اب ۱ یا اهنتلا نتساوخ ندییفرسکلاب (ع) هافنتسا
 تساوخ ندرک مک رسکلاب وا رم اه شا

 ای رد
 نشساوخ درک عایجو یتساوخ ندرک يوش و یتساوخ درک نز زسکلاب (ع) حاقنتسا

 زا یتقاهراعو کننرسکلای (ع) .فاکلتسا اریسکیهديوب تقای ,درسکلاب (ع) هاکنتتس |

 تساوخ یششاد تب اینبرسکلاب (ع) هیاپنسا

 ار يسک

 9 کنه" و ی دش تسا ررسکلاپ ۱عر [اوشسا

 و ندیسر لایکب وندشریاربو نشفاب تسد هک دجرد و

 اوئسا طخ و یتفرگ مارقو یدشرهاظ و نهش اسکی

 تسا هتس وبپ یب ونجوا مود سو يلاپش بظقب لو 1 مس هک

 ۳ | د ماد ینعم هم 5 زاوتسا

رب راد ایه ما 6م هم دم
 ترا 

 * ملوتساو ما وقسآ ور | هیاپورال هیاپ * تکلپم یبدوت زا

 د دم 7 مواب ینعیب موبس هوب نیمآ و دیتعم مود
 رش * هننکن لیعپسا لایک هشاب یتنشاد ماوتنسا و

 یبو هداسغامم * مر ۶ اب م۵ هتسپ دوشع ز | هک بیرق

 # ی يم راوتسا

 ماری تشن رز مکحم نونی .(ف) .ناوتسا
 دینعم ينعيب ر * مین اوقسا یبد رب و مینفرب ذپ * دیو
 تسامکعم دوحخ فسا مردوا هکازی مد دم" ین یجمآو

 يسراپ واوبو ه دوس يئعپب ( ف ) ۵ وا

 دم7 ده اوخ هکر وتس يتعيب .مدقب (ق) روا

 نا یونس 5 هنر د فوقرم يارو مضبو هنیوکر وپس



 مثسا ۹

 ناسعتساویهشهدبردرسکلاب ( ع )۰ نابکشا
۳ 

 ینساوخ ینون يزيچ مسکلاب (ع) باتکشدا

 ندروآ تسدیعر ورزی سکلای ( ع)  مانکتسا
 فر هیا رکب سکلاب (ع)  (رکشنا

 شاد يراک مبروجبسکلاب ( ع) یا کشا

 يزبج یتشا د شوحخاثو نهی یتسیانو

 ند مکیزیچ یتشونبلط ( ع) باسکتسا

 ششاکنار ایسبوتساوخ راپسب ( ع) راشکنحا

 ربخ قن ابر امنتپ و

 نتساوع ندرکیشوررسکلاب (ع) فاشکشسا

 یتساوخ درک تیافکرسکلاب (ع)۰ افشا

 مایتد درب یمایت بلطرسکلاب (ع)  لاهکشا

 شساوخ یوجش

 م انکشسا

 ياتو ءدز يناثب ر وسکم لو اب ( ف) لئسا

 ینساوخ یدش ه دمشوپ مسکل اپ هر

 رتطتم ار یآو همان او یو هکرب یتقميناغو
 دتناوخزینرختسا و

 ماينزارهشیشیجیشکرب (ع) ل ااتسا

 هسوجار هی دوسالارجح رسکلاب ( ع) مالئسسا
 شترگرب ای ند وسای نداد

 ندرک هنزرق يوعد ( ع) فقاعلتیا

 ندشوبننوخ و یقق ای هزمرسکلاب (ع) ها لا
 ندانفا تشیرپ ( ع) اقلئسیا

 ندشههشترسکل اب ( ع) جاولتسا

 یتحادنا لدردرسکلاب (ع) ماهاتتسا

 اب ( فر متتسا
 هکنا ز *)نارفپتسا متسا هناهن يريد رخ" * تسار

 ۱ متسدرا دن تسو د یبرفآ[ ناهج

 ییرت فیرشو
 یشفر نوربب راکجش يارب سیکلای ( 61۲ ایتسا

 م ۰ /

 :ندش هتخیلناربوشت ۲نادش هنخورفا (ع) رایشنا

 ی دبشخر دو یتش اد شوکرسکل اب (ع) عایتسا

 عارچ

 تعافشو شساوخ اطعرسکل اب (عر هعاشسا

 ار يسک داد لیم دوخ يوسپ (ع) هلاشا

 ناف وصب یستسب

 رد یتشاد کاپ تومزارسکل اب (ع) هماشسا

 یتساوخ بکرم و راک ر د ندوب خاتسلو برح

 یشساوخناما ( ع) نایثسا

 يزهچزآ ندروخرب رسکلاب (ع) عایتسا

 یتساوخ ينوزفاو يگر زبرسکلاب ( ع)
 نتساوخن دمآمه ارث سککل اب (ع) ع احتسا

 لیس هم" د رک اجرهز او

 اجتزا هک یتتتاد يويارفار ينيب (ع) راتسا

 ۵ ام ۱

 فط مادک زاهک ندرت د ای نهم بلطو هی" يم

 هی" یم

 یجمآب مه و یدکینسکل اپ ) ح ( عادیشسا

 یدشربلدوتساوخددمرسکلای (ع) ۰ داهیشسا

 ندننار اوُک (ع) "ار یمسا

  هتسومپو نهش ناوروندشراوتسا (عز راریشسا
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 نش رک ينآ هجاز ف (عر ِج | بسا

 > دوی ع لتب کا ابا( » ا

 ندرعآنمرجب تخردزا عیص ( ع) غایعیشس
 یشقاب تسدرسکلاب (ع) ناکشسا

 نديناسیون يزيچ دابزا رسکلاب (ع) دامنس)
 فسا ودخ

 دش یّلیغرسکلاب (ع) لالبتسا
 يتم ندرک نورميزسکلاب (ع) انشا

 ,یفساوخ تعافتتوششخبرسکل اب (ع) مساضنییب !

 ۳۹ هش تنتوس



 تکنتیا . :

 نم درک و ياج رد نداتسب او نآ زجو ؛وبم دراو

 درک لسغ و ندم"7 دورف هیشچب و زاوآ نوت دتلب و

 ششاد فیفوت رسکلاپ ( ع) اف ایت (

 ندم"۲ شرب (ع) هقاغسا

 ندرگ متسرسکل ای "(ع) ماعتسا

 یشساوخ ياونف (ع) " اتغتسسآ

 نابیوتساوخ يرايرسكلاب ( ع) حانغتسا
 نتسا وخ دایرف و نارق تالکشم زا یتساوخ ندرک

 ند وننک و نتسج حاق بلط و

 نت و ینساوخ يا انترسکلاب (ع) ها رغتسا

 ي زیچب نش.

 د هش تیاث و نتفرگ مارک *(ع)" را رغتس |!

 ن دیناد رگ یبس ( ع) زارغتساا
 ی دینا رخ"

 دوخ ين اناوت مایت رسکلاپ (ِع) غارغتسا

 ینو زقزا ار د هعم ندرت یهت و ندرک فرص يراکب ار

 بلط و تالاض زا یهب

 و او یسک

 هش يهتو ینور کناماعط ياه

 تسا يم ۳

 ره یهو دمت (ع) راسعتسا"
 یشساوخ درک يبعتو درک ! دیوه بلطو درک

 ندروآ نوزنآ و نتسج وکین ( ع) ل اضعتسا

 يزنچزا
 هتشگ رس هروصقم فل ایورسکلاب ( ع) يوغشسا

 ندوناد رث هنفیبتو

 اب (ع) ماهفتسا

 یتشزوح

 ندرک صاصق بلط (ع) صاغتسا

 ندمآ تشردرسکلاب (ع) ض اغسا

 نداتسیا تسار وندشتسار (ع) هنماقسا

 هلثمرسکلاب ( ع) هماقشسا
 ندریشتشزو یتشادتشر مسکلاب ( ع)

 ناردآ 4 4+۵۳ رد تنر شیپ (ع) لابعتی

 هک + ن هیبقو ع یرث ان رسکل

0 

 رب

 ۸۹ اککشسا

 ن دش شیپ رد و نحش شیب (ع) ما دغتسنا
۳ 

 راکش ضفرف يا مب ند رکهلیح مسکل اب ( ع) رقتسا
 رایسب يوج تسجچ و يورمپ و نآ جو ب"۲ ندزکد رو

 نتشُ هیرق هبرفو ندرک

 یتساوحخب ماوسکلای (ع) فا رقتسا
 ید مک دصح و شخب رسللای ( ع) ماستس ا

 نتساوخ ندر وخ دنئوس و یتساوحخ

 شتر مایت هلپمداصب مسکلاب (ع) اصعشسا

 جزبج تیاسبب و 5 هش ر 3 روذو ناکرد ی

 یر هجس

 یتساوخندادصاصقرسکلاب ( ع) صاصقتسا

 درک يضاقرسکلاب ( ع) اضقتیا

 ارف ار زایمهک یکرت مان هتفلاب (ع) داقنس |
 درد اس

 طبیب کیه تدفین (ع) "لدلعتسا
 تخرو ن همآ رب دنلیو یتقر ياجب ياجز او ید اتسیا

 ندشهتشاد ریو ینق رب

 نادش شببر درسکلاب (ع) مداقتسا

 ةنشب ز وگو ه دبیخ رسکل اب (ع) نساوقتسا
 نایکهقت اط* یی ید
 تش ذگ هک القتسا لثم ( ع) كاهش

 ی تمنگ لک رانکناب 6ب۰ هلق اکتسا
 زسکل اب فاکسا و عتقل اب فکسا هیوق سومات بحاص

 يعناص ره و رک دورددو زودءزوم مقااب فاکساو

 هنک راک یفها تالاب هک

 هدیچپرد بو ندیزگرسکلاب:(ع) کت اکیا

 هامف نر هبق

 یتساوخ یدشماهتوندرک مایت ( ع)  ل اکتیا
 ندرت يرازو ندرک يفتورف (ع) هنن اکیا

 ند اهن ندم و

 ارد یکيشک ندگسکلاپ (ع) رابکتما



 تسا "۸

 بشناداو هیجعم لاذب ( ع) و هاعتسا

 رس اودخ هد انپو ینسا رهن

 شتآ دل هتخورفارب رسکلاب (ع) راعتسا

 یتقک زاب و یتساوخ تیراعب (ع) ةٍر اعتسب (
 ۹ ۱ شن

 |موع ورا ه دوخا مدوخ رسکل اپ ()  ظطاعشتا

 یشخدر و ن هین

 کاپ ماهزو يتساوخ يراب (ع) ةناعنس |

 ۱ ندرت ۰

 نتساوخ يزو,و توقرسکلاب (ع) هناعتسا

 يتشدزایپ ينعي لصنعرسکل اب ( ع) لبعتسا
4 

 رک بجع بلط رسکلاب (ع) باچعتسا
۰ ۱ 3 
 ضرک بانشو یتناتشرسکلاب (ع) ل اچعسا

 يتس اودن .

 و. یایز یدش هتسب رسکلاپ 2 م اجعسس ا

 نت سا یصشزجاعو حق ناوتان
 کلاپ (ع) ها هعشسآ

 ۱ يراک يارب نهنتهدام"۲و

 يتساوخ درک اراکشرسکاب .(ع) . نا دعتسآ
 ندش نامرتيب سکلاپ (ع) اصختسا

 ندوب ۵وخ مابو فبق 1

 و ع)  مانعتسا
 شقرُگ ربخ زا يرثكاو

 راووزب و نهرگ وفع بلط مکلای. (ع) :اغحتسا

 یدش هنلبو نه

 و ندرک ي ماگشزيهرپ رسکلاب (ع) .فاغعتسا
 مارح یتساوخما ند اتش ما

 يرابو ندرکيهنلب باط سکلاب ( ع) داعتسا
 ي ماکرب یتساوک

 يلط و تسوب ید تخسرسکلاب ( ع ) جالعتسا
۰۰ 

 1 یدشهتخاسو ينخاسرس

 تسا
 ,۰ درک ج الع

 ون و هات رسا ( ع) مالعتسا
 ۱ ۷۹ ی هیسرپ

 1 اب ۱ لاعشنیا
 ۱ (ع) ما دنا

 يربچ یتشاد

 فر هو یدک یب زا سکاب )ع) بالعتا

 ن دیسر

 داب رف تم دیجعم یبعب (ع) هناغتنا
 درک کاپماهن و شسرپ واعد و شساوخ

 نوریب يسک ما ی (ع) فاغتسا

 ۱ نتساوخا |: یسک نخ سو ندیشک

 و یشتساوش نادر هلو یتفر هلخ خر لاغتسا

 ششاد هلغ ی هین اشکرب

 یکربب مسکل ای ًء

 ار هیش و ندش ف مع رسکل

 ندرک يراک دوخ ياان اوت مایناب و ضقرکارق

 ؛ (ع) فارغتسا

 [مدوخ جرف نزن ندرک گفت رسکلاپ (ع) مارخت ۱

 تسیور اد مان حنغل اب مرم و عمرم یورمآ هب

 : یقساوجخ شرن ما رسکلاپ (؟ع) راغعششیا

 يزبچ یدرهشربطس و ندشریطس (ع) طادلعشا

 / يريطس بپسب نآ فک کرت و ار
 لکشم و مد یدشهتسب مسکل اب ()ع) فا ادا[

 یکم یدش

 [واقف بلط و یه ز امن يب رسکلاپ ,( ع) انغتنبا

 و 22 3 1 یٍد)

 روت اداتیتفرمکاب [ع) .مانشتسا
 7 از ۱ نتسج

 یتق م«هدیاف (ع) و هاغشسا

 شافو یه ه هنک ارپ و یتس اوخ ( ع مر

 ریخ ی هش

 .ندینایسخ بآ ۵ و ندرت باربس (عر عاغنسا



 اقنسا

 تسا هنن ام ينعيب و * ورشسا و يفع دص فنی

 ندیناسرت ( ع) باهرشب

 درکيزاب ناج و يربلد ( ف) نیبل هرغسا

 يزاب ناجو يريل د ینعی (ف ) ندیبل هرتسا

 ندرک

 ند رک ترایز بلط ( ع) تراس

 دن هتشير و ندیراب سکلاب (ع) لالرتسا

 یلاعت هللا لاق یتساوخ یدیرخل و نهبنازغل و کشم

 ناطیشلا مهلازتس اق

 رگ کاله و ندییوپ رسکلای (ع) فاسشیا

 یتشادسوسفا هپجعمياغب (ع) راستا

 ندیزگرب سکلاب ( ع) ارسشسا
 هام یحش ناهغی ( غ ) رارستسآ

 تسا يتلعزمنر نآر اب بلط رسکلاپ ( ع)  اقسشیا

 ری
 ردنلج حنه رد ار تلع نیا ود ونترتل رزب نور وه

 روهشم تسا يثرم و اهنم هلل اب قوعن هتنیوکت

 ملاستسا

 ی ذرک يز ادنا مت بلطو ندز ازف ( ع)" ماندن

 ندش داش مویسومکی رسکی-( ع ) راشتشسا

 ندریق رغال مسللاب (ع) ناشتسا»

 شسیرگن يا ریز! تقنادرب مس.( ع ) فارششیآآ
 هب اغت مچ رب باقق"۲ اتداهن و رب ارپ تسدو يزيچپ.

 شکن و دورن وا نشت دروخ ب۲ هلچ

 نشرآ مننچ شیب و د رکناوت اه ده ام وکیت از يزبچ
 ار يسک لام و م وتس»

 مس | ودخ اه سکل اب ) ع) اهرخ 750 ۱

 ع افشا" یتسا وخ تعاغش ) عر

 ملاشتسا" ندمک وب رسکل اپ ( عر)

 يزيچزا یتتایوب,یدرلوب بلط (ع) مایشتنسا
 رضاحو یتساوخ يه رو سکلاب ( ع) داشتسآ

 زا يذم يتعي تسا ییوم رد و دش هبهشوم ندروآ

 ید اهچ درم

 تیدیآ

 دری باودص رسکل اب ) ع) هباصتسا

 نفرت ارف غارچ رسکلاپ ( ع) ابصتسا

 ندرک ي زيچ تربعص بلط 6در باعصشسا

 هشاب هننشاد متشیپ یلاح مپ هک نهج یتشاد يفاب و

۷ 

 یتساوخ ندینادرک ( ع) فارصتسا

 ندمیش باوص (ع) باوصتسا

 ندبنارپوشافوه هنلارب (ع) هراطتسا

 ندشزا,دو درک يشک ندرک (ع) هل اطتسا

 يارب يزيچ ندنار بلط (ع) هارطتشنا
 ییش دبیرف يارب ار دوخ نداد تیب شو یی د تییزع

 یتفرقونو ندریش هفرط (ع) فارطتسا
 تسا يتل7 مومسو مکیغب ( ف ) بالرطتس |

 یتفای فیعض ( ع)

 و دوشیم نشور گلف زار نا ۵ب هلار نایجنمو ایکح

 ناب ز ین انویب هچ تسا باتفآ يوز ارت ار نآآ ینعم
 نیو يضعب وار باتف7 بالو هنیوکا روز ارت رظس

 پالرطتسا ر دنکسرهب یتعی هک تسا ييبکح مان پال هک

 رسپ مان لبقو تس )وطسرارسپ لبق و هوب هتخاس ار

 تس سیل اط اطسر | هک تسن"] بعدعو ملل | دیلع سی ردا

 يه بلط و يروهديدبلط ( ع)  ع الطتسا
 ندر» 6

 ندرکاهر بلطومکش شتفر (ع) ف لاطتس |
 نز
 هیاسب یتسجهانپرسکلاب (ع) لاللظتس |

 یتسا وخ ير ابو ن درک يقننپ بلط (ع) ر اظتسا

 -اوخریز اوتشپ يوقو دت هانپ تشیو یتنر دابو

 ي ابر وظ بلطو زجتو تب وقت ينعيب و ندن

 تخی کین و یتخیکین رسکل اب (؟ع )۰ هاحشیا

 یتساوخ يرايو ند مپ

 در هم 7۲ اپ و یخس شخک ز اب (ع ۶ناعتسا

 شساوخ ندرکز اب



 تیبا ۰.

 شاد یزبچب شو ههیدند (ع) اف سا

 هلییقو شبوخ مضناب ( ف) ترتسا

 نتساوخ ید هدامب (ع) ل اجرتسا

 ندیرخ نازراو ندریفت نآنرا ۱

عم يابراج یتعتفب
 فور

 ننسأوخو ندرت م ًاوس ثو

 (ِع) ص اخرتسا

 ( ف) هرتسا

 دخت يپرنآ (ع) یاهو رس

 "اثو هدز يناثب مویضم لواب ( ف ) نه رتسا

 رت و ندرکوحم يلعي دوب درفس ینعیب مویضم ين اقوخ

 زا * هیامرق يوتعم يرلوم یتخاس کاپو دیش

 ۵یتسن مغ * يداداج وت دک
 ارن"7 يزيچ د رب هن اج

 ۶ يهرتشا مش ز اروکار ل دن ۱

 فولخم هک هدرتس ینعیب ( ف.) و درسا

 ی اه

 ۱ و 2# ) فاز رسا

 هش ح اتسُک و ندش روح )عر لاسرشسا

 نآ رب و رس يوم ینشهورق و درکيح انسْکو

 و ک ۵ ین ای مویکم وای

 ( ف) شرئسا

,یبمز هک هنیوار يته7 مویشم ی دو 5
 نآ دیار 

 ودنناوخ زین تفجنه" و راپس اون7 و هتنکر ای دش

 نک

 یشساوحخ شو ساب (ع) اش

 یساوخ, ی دوم وقشوحخ رسکلاب (ع) 1

 ندرک دنزوگآ داد رب باط )ِء) عاضرثسا

 قمار درک ينابأترسکناب (ع) اعرتنرا
 دلت هتشا ذٌکورفو ندنن تسس ِع) جو

 زا هک تسیهایعن مان مضلای (6) زاغرتسا

ز اغرتتشو دن ماسر اچا وا عتبپ
 دلنپب 

 ینساوخ ندناوخ سوسفا رسکلاب ( ع) ان رثتسا

 يک دنبب و یردمت کین مسکل اب عر فات رثیبا

 ۱ یضق رک

 يسماپ فاکو رصق و ۵دپب .( فر لس

 دیارب مدرم تموصبپ زک سچ دودصعب _تسیهابت مان

 تسیا

 رسکی ثجاحل | دنع و دربپب وآ دنلبارن" هکره دنیوک

 نصر نآ مود رسو دن دقب يم كنرتسا

 دنیای سی تشوف و هننکر اوتسا هتس رک كس نا

 نرآ دود ه دی هنک لر تم اودز و

 مدرمار نآ و هیور ینعمد هک تست ادا مد و دریب كس

 تسا بط مد و هنیوُگح ور ین رق هنناوخ زین هامک

 یا هک در اد ضس يبرب هیوم بحاص ش زن دنبوک ان 1

 یی يم ماکب ی دنقرسپ يا رب تسارلید يور اد انگل

 قشر وک خم هک تبصا نت و دنموخب واک هدام ریشاپ

 تی الو مد راهسباموا هک دیوق بانک بح اص تسبثور د

 تهب اشم يزبج. اروآ جیب تسرمب ییثچ هوا ماهب

 تنشرف رد و زبن رون اج رب ينعيبو تسبم د۲ تروصی

 مو يذ رو ياذو هدر ينامب حوئفم لو لو اب يريتناج

 زتن های مدرم ارنو تسا كث متس يعپب حوتفم و دره

 دی امرف يدسا میکح دنن اوخمنص حوریب يز انیو تیک

 دناوخ هدنساننش * لنرو يوبام ياه ابر ا نایه#

 #* ياپرن يداتف ي هنک هک ره نازل * تن ذسا رو

 ناز زنا نو احتو ۰ *ياجب مهنآ ور يب بي #۵ن اشیا وچ*

 9 ترا ات مه

 درجیب نآ ه دتنک هک دنا دتخک هچنا و ناسنا تروصب

 تببصاخ نآ دش هد ومزآ مرکمو تسا عقاو فالخ

 يا نار دل آ تب کح لقن تعصرب هقترپ ابل اشود ما دن

 بجوم و صاصق بجوم هنولج مد یتشک تسا

 هنن ابن با نع

 يتفای تحار و ندوسآ رسکل اب.( ع) جاورشسا

 یتفرگ يوب و
 يات و 5۵ يناتب وتغم لو اب كف

 حج 1  نورمسا

 طمازنزکره هک نیو ! ام يذز ک درن ارپ حول ي ذ اخوو

* هیامرف تونعم يولوم دفن او هیهقعيب بو
 یهاّذن #

 حمج هچیآ دیازن * ينغ تروص مدرهب لداب دنکیم



 ریش ینعم ینساوخ و يفعم کیب تسیز دیلک نرو"

 یفبقح رطبد يفعم نه اوخدننک جام وا اب دل يرببخب ۰

 تغ الب تانسعممسف زا ]م ساو يزاجم هاوخودمن اب

 ۰ هنث ۵

 دعلق و پ الات و رب 7 رسکلاب ) ع) رگتسا

 هک ینا هد یک مان نیا تچ

 ی ينعيب هد ین انب روسلم

 دوب رشتساپ لوا مد شماقم * تساو

 ج ییدیام سیاف رغتفسا

 می اجر میجج نشود

 ۶ دوب رخف نیو موب ناب
 ندرک نوربب وسکلای ع) جارگسا

 ندشددنام (ع)۰ ر اسخسا

 يتورخ هطوقتم" اضیرسکلاب .(ع) .اضختسا .
 ارت

 نوش ناهنپ رشکلاب (ع) ۰ افرتیا

 یتشاد راوخو ندرهش دبس (ع) فاغعخسا

 یهون طرب کیو

 ندرل صلاخو یتسجيباهر (ع) صالختتسا

 هدامو رنرقن یتفرب رسکلاب ( ع) . طالختسآ

 ندمآ بلاغ (ع) هاوختنا

 نوچ اهدوبم هتخوسو فررعم (هف ) ناوختسا

 فق اوم لصا ,داسا م اث و تضوُک و تسوبو مون او امرخ

 دقطن زا ههک * همان, دنکس تبی ییا تسایناث ينعم

 رش د ینخیکهبت

 لیب ناوختسا ينعي هتسلیپ نوچ تاناوبح ناوختسا

 رتشیب تافل و ناونتخساو اه هوم مد هتسنا یکیل

 دننک لايعتسا

 هنخب, ینعیب ( ف ) هدناشفارپ ناوخشسا

 هر يهن يننخ رد يناوضتسا نا دهن * ی

 يلاع صخق ينعي ( ف ) فررتب ناوگتسا
 پرت

 تیحازهزادیان ( ف) ولت ناوختاس۲

 لو اه"

 1تن تسا

 نی
 5 دریک تنم ۴

 هک هنیوگن دوب ياهه ( ف) ابر ناوخثیا

 هشای یاروناج اوختسا وا ياذغ

 فاک ابو مشلاب ( ف) نر ناوطتسا

 ناوتسارهرازاجن يروناج هکتسی] هدنیپ مان يسراف

 منو تعب( جز

 ءاشدایدنفا وا هیاس ه1 رهپ دروخ نه هیسوپ و هد وس

 هنن اوخ يايه شیز اقب دون .

 ندیناد مک کیهزن کهن لک دنا ( ع) جراهنسا

 تیصعم لاح مد تیعن ناوارف و با ذعی

 تفای رد بلطویتقایر درسکلاب ( عن). .تکماز ها

 ندرک يربح

 تساوخ ود و ندناوخ رسکلای ( ع) اهدا
 ۱ نر
 ندنت کیراپ رسکلاب ( عر) یفاقدنیا

 سشروآ لبلد و نتساوخ لملد ( ع) ل ال دشسنا

 جدرکری هرن ییکنرس عن )دانش

 ندری# رز اوخ و ندرت راوخ ( ع) لا فتتسا

 ماوع هطوقتم 213ی وکلای (ع) لال فسا

 ن دون ادرگ منو ندرک

 فروم یاب دو اب (ض) رثتسآ

 مکی تفب رتساو هنشوپ ابق ميز رد هک هنییک دم اج
 هلشاب ردخ شر دپ هک موهشم ناومح نآ مود لوکسو

 دتنای یبا سکعرب ایو دوب بسا شردامو

 و ندرگيبوکجنوم اک تا ذگورفرسکل 5 (ع) ۱ ارفتسا

 شتر بشب ينعربز منآرثس و ن هیسر بولطیب و ی هیشخب

 درب وب و ند و رس رییکلزای نع») و

 نر تحارو
 لازج و هنعط ندروحو رف مسکلای ) 8 9م | رمتییآ

 رک چاپ یتبیرلن



 ۷ ۲۳ نزنا ۸۳

 کزبنک مانيسر افاباب ورسکل اب( ف ) يويئشا

 بایس ارفا نوچ اما دوب هلبپج تیاغب هک بایس | رفا

 د رک ریلتسدا ر وا نزبپ تخی مک

 قساوخ درک هبوق سکلاب (ع) هبابشبا

 نتساوخردتک تسد رب شقنرسکلاب (ع) ۰ اتتنزرا

 يزوچرب یتفایيوبو ۰

 راستا
 )ری ندا دی اوج 9

 ۱ ندرک لوبقو یتفذ

 یشتساوخراهنز میجب (ع) تر اخسا

 جاصتساينعیب (ع) زاجشا

 تشحوبلط (ع):۰ سش اجرا

 یششهاهتوجش لات بیعرسکل اب ( ع)  حارجتتنا

 نتشاد شوخانوینح افت انرسکلای (ع)

 راکاقجو نذم"۲راک افحرسکلاب (ع) افجتا

 ۱ ندیم

 ندهشک دوخيوسب (ع) بااجتشا

 ید یو ناان سکلاب (ع) . لاهجتتا

 ندمیشوکبنو یتشادتسود (ع) باعشسا

 9 (ع) ۰ جاحجتسا ,
 یتسارخ اطع هپجعم " 3 "به راحنتسا

 یشساوعخ بو

 نت آ نوخ _ اپ غ ) هةضاحتسا

 ِ ضیح مادا راادعب نزول

 ی انو ندروامشخشب. (ع) طاخحتسا

 نه لاعم و ندریش لاجم" ( ع) یا دیس
 ن دید کب د احماو

 ندم7 فثاومان ( ع) ماتسا

 و یتفرکوف يربچ رسکلاب" ( ْغ

 عتقبو ینفای ون ربخاو ندروآ ون و ندروآ 1 هیبون

 هاهیشا

 ندهبت امت راهز

 يوم و ندرکزیت ام يزبچ (ع)

 اعننآ ۱

 و یتشردنپ ی ت یر _

 ال دری

 نقش راوتسا رسکن اب (ع) ار ارم

 خاروس تكتتو يسکوب م اگر ور نذش كثت و
 رب یتشاوحخا یق رکن اد ای.( عیب اط افتد

 یششادعخن

 ربقحو یتسناد ر وخ رسکلاب ( ع) ر افحشآ

 یتشاد

 ی هق راوازس (ع) ف اقحشسا

 ندشراوتسارمکلاب  (ع)  ماکعجتسا

 (ع) داحشسا
 ی مجاو نتسا روح

 هطوقتم ربع اخب رسکلاپ ( ع) ن داحتسا

 اف ور ام یی وپ

 ۱ عر) فدا آ

 داد

 یتسراوج .لالح. رسکلابا. (ع)  لاللاحتتنا
 نتسا وخو

 نیرو ندمآ ییریبث مسکلاپ

 كل انینتخ تخس زسکل اب (ع) شاپحتسا

 رلیدکباب سورخ ن

 و یتسش م مک باب ار دوخ (ع) 9

 ۰ یتساوخ و

 ضوح مذبآ دفن عبج" (ع) ضا وحتسا

 د مک تنج و یه

 . وینساوخ یناگهنزن رسکلاب (  ع) ایا

 ینشااد مرشو یتشا نفع هنر

 یراکب نهم7۲شیپرسکلای (ع) تاغتسا

 و ییقس اوخ سرت ,سکلای ,( عد)
 0 نتساودخ تیره و ی نتساوحن

 ی ز اکیا

 دن د يک يف اب پم

 دز اود نتنو ند رک

 :دنس و دایرف و دنیاپن ادا ,ا5 تبرهخ يارب 1

 هطوقتم ریش دیو رسکلاف + یارع ) ما دکتسا

 مبتخ بلط و ینسا وحخ مانب زن و يا اعز

 او ينعم ها عالطص یو مک تمءاوص تبمدخ



 تسیا ۳

 و هجموبس دنیوُلرر بن نابیاس و هنایم اش ارن7 هکدنن اب

 ناجه ال تاف اضمما تسیک ولب مراهچ و دن اپ رطسم

 یکد کلمرنا تسبا هعلق مانربنو ی البث

 تتخ اش و او ف نعب دوب ماوننس)یتنلصا هک (ف) . ایی

 دون اسهربغو هرفنو مزن نا هکآز جو ماکا نوچ بکرم
 هایم افسلو | ۵م دينعمود د دن ين ای مویضم لو اب کانهرق

 بش نوديا *دیام عفو وشعخ رب صاف دن دش | رخ موق ممهآ

 * يماتساو بساریز هدانسا * يود رک تسرب زو مو

 هنناوخزین مانسا 1م نآ و دنیونأ محینعم م و د

 شیب فوتوم نیساب هو دیم (ع فا) ناشسآ

 هذ اتسو هتیوتيلهد دنده له ا هک یی ریز بوچ لمق و مد

 نیوز ینهن اتم !موا فورعمينعم هب ناتسآو 0

 نآ۵ز ردوچ* 7 یاس[ ده سوپ هک يعمق دورمم شتوکب 3

 تسا یوم دو * هنسف"۲ هتسه ۲ اتسا زا بش ممن 3

 لواپ كنه رف مد و جا رصلا یناذکس سر ي اهمات زین

 ی

 ينعب ) ف ابا تساخربن اشسآ

 ی

 اضاب ( فر ه انفاو تس اخرب ن اشتینآ
 این د يعيب ناتس7 تف

 گرم واهناد [ قو م دع ن ایی

 ان ن اتتسآ

 شجپ فوق وم ساب ود و هیم ( ته. ) هن ایی

 هلفم هناتس مد

 دکابقلاک نابس ۲ بار نوه رکن اش

 دنی وکر هق کلق

 امند يفعي ) کف )

 یی نت ایک و دی و ي ولرم« هم زمن تشذ

 ۶ د ادا نسچ

 ندا» مانشد رسکلاب ( ع) اپ انشیییا

 یداداطع ( ع) ج ابتنسا

 يسکرب ماک یدیت وپرسکلاب ( ع) هج ابشیا

 فنو,ترثلز

 ز اپ ودداتسا ینیعب فورعم ) كف (

 درک يوربررسکلاب (ع) عابشسا

 "ندش هدربود (ع) راتبتسا
 یتساوخو ند ريورمپ ( ع) عانبخسا
 یدانسیا يراکب اهنت سکلاب (ع) هاهنشسآ

 ی هشيراکب درفنمو

 هرثبو نذش درک رسکلای (ع) یه اهبتشا

 ندمآر د يزمچ

 ندریشونو عی دیيزيچ رسکلاب (عر ع ادیتسا

 نفر يزيچ لدب (ع) لادبشا

 محر یکاپ ند رل شنا دیرسکلاپ (عر

 نتساوح یکاپو ضجد کبب کین

۳ 

 نسیاوس خود سما وار هلد ع) عاجومتسا

 نتفک نوعجا

 تاغل الحرد زبسيابيدرسکا اب (ع) فربشسا

 : ربطسمبمح تسا

 ماينو نهم7 مهارفو يراوتسا (ع) فاسبتسا

 نه تسارو یودش

 بابیم/بیب [

 ندیناسم هی مو یصشواش ( عر) دو اتتینسا
 و و یو اب مت ی یرع را

 و ی عاشبتسا

 #ب 5 یندرچم

 ندرک)د ید" افیپ بلط و ی هنناتیب ِ ۳

 هرکهیامرس !ییزبچ (ع) عاضبتسا
  یتسی دوخ يوپب يومرسکلاب (ع) لاضبثسا
 ندریش لهاکرسکلای ( ع) اطبشا
 روذو نتسج يوودو ندشرود (ع) هاعبشسا
 ندریش
 یتفرگرد مایت (ع) اعبتسا
 یتفرگیل هنب هب (ع) هاعبشا
 شنا د قابسکلاپ ( عر) اقبتسا

 ی دین ابر سکل اب (عر اکیثییا



 تا ۳

 باتکماث لوا د راد ينعه هس مضلاب ) کف تسآ

 تبتضت طنز ریسفت يتسرپ شتر یبد ماکحار د راغم

 یاب هکر هبوف یسردف ميل تر یار
 تان ] ۵ ارث و هز رو يفربف يه *تسرد درا هن نعمسم

 تسدنلق اینعیب تساود دم7 تحادناور دنا ينعيب مود

 يه حرط نیم ز عطترپ 7 هد وین مظن هورغش فرش

 يفساي وث نوچ #* داننهدزرس کلف شکوت ز تسبعل *

 و تباچ تسب هو ار نایم نوج #* فسا وبا عثشر م

 هش غاد ارریتش #* شیوخ تیشح ر اختفا يپ زا * ثسچ

 اومح ییرسو داتسا ينعيب اس | فتخمو ۶# تسارپ دامن

 نداقسیا زا مما وا دراد یتعمود روسکم لو اب و تا

 یا امتخر تسا رتشرب * دی ام رف يوتعم يولوم دوب

 یندب يور هلفاف وچ یکم تسا * ام تخس گنت لد

 -رفزا يضعب رد و هتناوخار شیاتس مود * دنک ف رط

 دعقم حاروس يبرعردو تسا موقممزین دنلاح ینعیب |نه

 داتمانلعب شب زاغب هکرتس ارصنخم عنغلاب تساو دناپ

 **تساوچ هداز مارح سیبخ نآ * دیوگ يرگيم نابط

 هی" تسه ینعپب زین و

 دوب دعلق مانءهدز یناب حوتغم لواب ( فر انا

 ودراد راهتشا ماین تناصحب هکرادمتسر تبالوزا

 ماکحارد ن اغم باتکمانلوا در اد ينعمود مویضم )و ای

 رز میش ربا فینعت زا هک هنزرمسفت يفسرب شن" ۲ سبد
 موفرم هچنانچ دنناوح زین تسا ار ک و تسا تست

 ناترا دمب باوخ ین زا * دنرگزار اهنیز ار هداقتسرت *
 یه دیک

 هات نک * تشترززا ر دلاکهرصبق را * دنیوگزين

 تسا هدمآ ز مند انسارصخضم مود *اننسا و هنر موسر

 ار هدننک شیاتس و شیاتس لوا در اد يتعمود روسکمل واب

 ناب بوسنم و ۵نف رپس مد تسیا| هبرق مان مود هتیوک

 ۱ دنبوگ ین انسا ار هبرق

 س ۰ 9 3 ۳ ۳۹
 انسا لا ز من و # یمدرگنات راد یب هدز يه

 : گندیئآ

 تنه رخ یلفعب مدهکناتجعتعب ( بفا) ۰: تان ا
 ایتعهب نونب تسن انس | فیعبعت هک تضذا بلغا تسا

 مد شیب

 يتعيب د دز ينانب مویضم لو اب ( ایم ) جخاتسا

 بد مع یسم اپ ت تسار 3 ارس میکح تا خاتسک

 جانسا وت مشچداشک اره * هدوین مظن يگنرفسا

 ۶# تسا مرصم مصخ دد میرح مد هک ییاش # دورمم

 رم ودوب هک یح انسا مدرک * رکیپتفف ماتبب نیاو

 ماد مدتره * دیوک يواوم * ارم دوهن "هچی ناب وید
 * انسو | ناز | مکتسیم

 مض تر وصرد فورعم مف و رسکب ( بف) هاشا

 تسب مجنترد : دم "۲ زین هجعمد ا ذب وا و د ایزی

 يسيم هامزا زور مشتشو تسپ حنغپ

 . يبعب ( ف) ناشر تهی زینب ۵اتتسا

 ي رتشم ده ر انس

 بسعب شنز وهک بس عتفلاب ( ع ف ) رانا

 هنس م رد هد نآ هک تسا فلتخم ماید ف النخ |

 فالتج اب ه ماد تنس مرد مینو شش عضاوم يضعب مد و

 مسکلاب راقساهک تست اغل از ذکر دوعیجربت اسأو حضاوم

 . عهجزهنو لافثم مین راچ و دشاب هچ یه زاد دعر اچ

 یدش دهن امو یقه دون وپ ی زانب و هد رپ ينعيب ینس

 ۱ تسا ر هرعم

 ارشس] ددزن يناشي م ونکم لو اب (بق ) 1 هابراتسا

 * تسار ی مچ ونم موپشم تسی یهش نآ و دشاب د ای

 یپیات * تسب رخمام فرشم تسبرطم و برط ات

 ما و هجش ر وخ یینب * داب مانساو لما تسپ زاب و

 مسب یر وچ راو هیماو خرف * را و دیشيجر وغیم

 # هاینرک

 ۵ ياد ينعم ماچ موس مه ل واپ (ت ( ه راثسا

 دسو مد هک باب مزمن و هر ان دس يفعب تسا ف و رعم لو ا

 م هاچ زايعونم ود هنبوکرین شا هماتدسو تسا مات
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 و ت

 (ف) هنروادنیسا

 زیب هتواه هشت اتخ مهری تسلکرموک اب هنر
 خم را دتفسا ز ور و مرا هتغس | دام مد هک يصل اضمر وم ]

 دوب مهد زاود هام موجس تسا فلعنمو دی دوش عقاو

 رد تسا میظعرین یدنام تدم نآ و يسهت لاس زا

 مان مر اپچ دنناوخ توح يزانب ار نآ هک يهام جرب

 هییلک * دعاقرب انبو يسينن هام ره زا هش اپ مجنب زور

 ماناب زور مان نوچ »5 تس ز رهتعم ناپس راپ دن هک
 دنیاين یشجو هن مي حمع ارور نکآ هی7 فق اوم د ام

 هنیولو هنز اس یشجو دننکییع هام نی ز ازور یبرد
 ندروخورادو ندیشوپ هماجزور نیر د تسا کیت هک

 ین دناشن تخر,دو

 عا هحخ و پی رذ حاغب

 تسا يه ابس ينعيب گنهرف سضعب مدو بیز ورق بوم مد

 هدز يناقب روسکم لواپ 0 تر ِر اب دنغسا

 رتدو هتفر ناوخ تفه هارب هک هاش پس اتشک و سپ مان

 1 هاوتخ و ۱

 هد.اد ص الخ یندوی هاش پس اچ م ] هنپ دب هکر م ۵ و

 روم اماف دوب یت من ور وا.هک تسا دماانه اش مد و
 نت ت

 نا هب ۵وب تشت مز زیوعت ورب هک دنا دف رلیید رک

 ود د هحخاشو د سمت ] 39 | متسر شر هب تامح مد مه

 هتک ۵ ز که

 يه اپ موبس هاو مکی مپ ) ِف ( هپن ارس /

 دنمان رکاب شحته ناوتسکزب

 عییاسا راب ته و هدفه مشاب ( ع) عوبسآ

 ندرب يز اب وذا د ج مط ی زرذ و بسا يفعب ندرت هیلغ زا

 جرطب يفعي (  ف) درن نیزرفو پس"
 تسا هیلغو ما داممدز ابپ من رطش یبزرنوپس) نرم

 ار هبیز هدا ین نیز من یمهشرب هک ياهک * اتسوب

۰ 
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 حدس و ی اس بن

 م ایسب تن 1 نارد و هدوب ناریا هایس تماقا

 دزیح سا يلع ناغص) جبر ات فوم هچذانچ هدوب يم

 اه وتو تلاوت

 يرهشمان يسراذ اب ایر رسلاب (ف) ناهیسا

 فیطا ياوه وود هل سر اپ تیالو رد تس| لر ایم

 ار زهش:یچ و دنش ای ی ایانا هو لريزو له ارز دراد
 يطعق هک هنیولز ي هن دنا وع هی دوب مایالا میدق رد

 هوب نآيسا تیالو زا یآ یادتباه هش ملاع مد هک

 ماقم نور, لیچ ریش نآ مد هک ره دک خنا هدروآ ری و

 نان مه هتنعلا هیلع لاجد ورخو دوش یخی دنک

 ناهافسو ِتسو ياون مان مین ودوب ده او تبرال و

 هاثیب رسکلاپ

 وویرهش مان ( فر  ناهاپس نواریسا
 هلن دهها وخ ر واذم زینب پاپ مد هک ياونم ان

 يابو هدز ين انب حونتغم لو اپ (ف) دیریس آ

 !ررکشل مادرس هد ز لا هی مونفم يايوهذز رخ

 میکح هدمآ هدنراد ينعيب اي عتفب هی هچ هدیوُک

 هیامرخ يسود مث تس یر اک تذ شدم ت ۵ .داتتساو *

 تسا هیپبس/سوطرلم , يفل وت

 هد ز يناثب هموسکم لو اب ۱ باجبیپسا

 رپ زن مان ييجتع میجو لو جم يايوروضکم یپجع " اونو

 هنمان ن اریبت یکرتهب ارن7 هکر قلا زوامتیالو زا تسب

 یهد تشد دیفساو .فورعم ( فا  تیبسا

 نایفصا يحاونز ا تسا

 (ف  لیبسا

 ۵ دز ین يساریتب هکپسا

 ۵ زد لیبث ی

 ]و هرس | ارن"۲ هک تسا ییخت 5 مان (ف) شویبسا

 نم ان وملف ينانوب و انرطف ر خب يز نیو نیو مه



 بتا /
 هم دیش ينف  مرپسا

 رابوادز ين اثر وسکم لو ای ( فر بم رپسا

 و هدودا هد رن مجیب حونافم ي رو یپجع

 هتناوخز ندا تخت ا,یو هنیوشب ادب اررایمب هیددرن اش

 هنمان ل طسن يرزاتی و

 یهجع يابو هدر ين اب ةبوسکملو اب( فر زوریسا

 ميکحتسا يه وکمان لوهجم واو و مویضم يآرو

 هزی # ورفرکشل هاش نآ تفریپش * دیامرف يسو درق

 ۶ نوریسآ هوک شیپ رب داک

 ياپ و هدر یناثب م,وسکم ذو و ( فقر مهربسآ

 هنیوک رم یحایر ياهگک ييبح

 شش ماهتيسر اف ياباب ,رسکلاب (ف )  یرپسا
 هک تسیاهرت زین و يتسه يرپساب دنیوگ هچن انچ
 مودعمو زمچان ینعیب زمن و دوب رپ هسام نآ

 ل اب ابوند یکزیچ ان ياعيب نو ریس ] نبنچپش و اد گرو

 ندیسرر دو ندیناسر ماجنای و ندویف
 ينعيب هدر ينائب روسکم راب ( بت ر زیرپسآ

 ۱ دییآ يم هک سب رپسآ

 هد خ ينامب و روسکم ل واپ ( ف) سیرپسا

 هک یهاشداب يه #* تسار يرق ست دشاب ناهیم

 لبق و

 رد تسا هیوم رد موبس رسکب لیقو « زیه رسکی

 * سی رهسا ارت ناک دنب هرب #* کلف حاعس

 ۰ شیک ههناق مد هک ناز ا هیجعم شب ساوقرخف تكنهرق

 همان ,دنکس تیپ یبرد هچنانچ تساهدش عقاو
 امد هدرکن بت شبر میس ۵ ین هن ان هناشد

 * شیب کاپ

 تشذکه لیهم ییس,د هک نایه ( ف ) شیرپسا

 هرابنآ موجسو مکی مغب ( ف ) ( ف) ریسا

 هده لها هک تس | هد وس ۴ ۵م اک نعم رد هک تشوُک

 هنبوُک یر ۹

 ناپسا هک فورعم تسیف ای ( ف) تسپسا

 ۳ 2 لک

 هتیوک زین هفحذ روب و هچب وید دنک هیرخ ام

 هناسا,لطابیزیجو لطاب نخس ( ف ) هراطبسا
 شم ۵ هک يبسا و هچنپ هیفس پسا ( ف ) غبسا

 یاب

 یسراف وا و و "اب ابو رسکلای ( فر لوغیسا

 مد و هنر وخ تب رفت اب ترارح يارب هک تسا يهخز

 ول یو بسا شون یهعیب تغلر دل وغ تسا تاغلا لح

 عتقلاب و هتناوخان وطق خب ب رع دنام پسا نتولی

 فورعم تسا یهایک

 هزریسا ناهغص اب و دنناب شوک ينعيب لوغو

 نآدب م شی ارعش و هتی ول انوطق ر خب ي مافب و

 يتعب دیو وناج لوقپسا ار نآ و هنه د هییشت

 چيهب * هیوگ يمارهب هک نانچ ,ادناج لوتپسا
 لوغمسا منارپ دناحخ هکازا * م اقمدرک هناخب مر این هاکن

 تمب یبرد يريگناهج كنه رف بحاص و ۶# تسا,وناج

 ياب یذف و هلپهم یمس نوکس و مسکلاپ ه دن وخ ل وقیسا

 لوغیسا و هتش ون رون اج ل اخب ينعيب اخ مض و يسر اق

 ه همآ هنرظنب رگید هسن رد لاخیپ ينعپب

 رتشهبو ندشکیراب رسکلاب ( ع) بسا
 تعبط هک يياود تسیش هک مان ( ف) جنلپسا

 د هتبب اضعا عبیج و یفبب نوخو هنناب لشخ درس نآ

 ۵ وسار اعما و هحرف و د وب عفان ام یهک ياهتتيرو
 هبعل و هنناوخ لبعل | بان زا يراغب از نآ و دراد

 هتمانزین شرتعل

 . هناد دتپس يسراف ياب ابرسکلاب (ف ) تنینا

 فورعم ثتسیا

۰ 0 4 ۰ 

 نت نوچ تسا هه ي یم وز رثام جات ر ابهنغسا

 ای هاب هزب تسپس روچ مهاب کاخ ر ای ۵ دیس آ

 هدزين اثیررسکم وای ( فر هنرادننسا
 . مود دنیوگار نیم ممز وا دراد ينعم راپ چ حوفقم يافو

 . پسا شوگپ تسا هییش هک ک میت

۸ 



 بنی ا
 طابسا زین و تسااهنع هللا هیضر ییسح و نسح ماما زآ

 برع لی ابق وچ لارساينچ

 جارف هرز و درگ ماهت رسکلاب (ع) غابسا
 وضو نذر آ مابتو یدیشوپ

 ام رداهبو موالد درم ( ف) سنا پسا

 هب يناوج # راپ دنفسا روب نازا تغش"آرب و

 بسا عیج (ف) نایسا

 خانهس] ينگيب هدر دره او هد میجپحوتقم نوت

 هی ۲ يم هک

 شبا" هرنوم نب نه" ينعي ( ف ) ریکتا بسا

 دننکیم زین ناب ام پسآ و هن زیم روتس يولپب ارف هک

 بسا ههن ز یکنا يبيکرت

 ناش اس تسا ذوحخ ام نی او همس و هابس یینچپف و

 د دوب نارب ا هابس تم اقا عض وم هشیپش ره نآ هچ

 هک هتفک هزیح با یلع اقصا حب رات فلوم هچن اتچ

 تسا تبسن يا رب نون و فلا

 + اهل تسا يهکرق ور اف بار
 يكلم ياه

 توبات يتعي (ف ) نیب وچ پسا "

 ینعی ( ف ) نا ور هما راهچ بس ۱

 لئرر اچ پسآ

 ( ف) ل وکیسا

 دنیولار ناغرم ي دنگفا فورعمو | و و م ویضم راخو

 5 د و يناثب و وسکم ل و اب

 2 ت تسار يم آ مهب هننا وخزین لاخمبار نآ و

 زا رپ هناخ هکنا ما * ماقم درک دن اضب مر اهن هاگ
 اه اظ یپبا ظفاح و هاشو ینه تن تسارون اج لوخرسآ

 ينعپب ل وغیسا از نآآ و دنا ه هیسرب دل وضمسآ ينعيب

 ۷۹ بسا
 دیشنسمار يم ارهب تیب یجیه هتشون انوطق ر ذب
 ۱ هد ر وآ
 بو ن درسی رمازین و فضورعم ( فر رسا
 ناسا مخرد ف ورعم تسیرهش یج | ریس) و هدن
 نآ بز عم نیا فساو
 لاعط يبرعب هکز ريسايوفلا مضب ( فر زرپسا
 رثکا رد فو رعمزرپس نایف م ویسو کی مشب و دنیوت
 ۱۷۵ نفل یا ياپم ان تنه یق

 و ات 0
 یسر اپ رای حقف و فلار هنکپ .( بک ) بس رپسا

 ی سیرپساو نآ دهیم ل وآ نیس نوکسو مود بس و
 جزدازنا * زیتنم یلاس رسکی هد یک رب هب * دیو يل الج میکح یببن نوکس و يسراف ياب حاقو فا
 » زبریسا بناجور
 يس راف ي اب و دیش عتفب ( ف ) فس رپسا
 دوب لی رسا يايلعز | یکیو او مالسل  هیلع نایملسریزو

 تسیه ابگ س رابياپ ایرسکی ( ف ) مغ ریس ۱

 شانه و ناحبر برعب هک يوبش وخ ياناهر وضو وعم
| 

 هراپ روسکم يناثوح وتغم لواب 9 ک رسا
 هتیوگار هزب رخ

 خوتفميت ر اف راپاب ورسکل اپ بف ) کریس |

 دنزی ز نا هیدر ز و زبس هم اج نازی رگنر هک یگنر

 هتیوگر بر يبرعب و هننکگنر ار هم اجهکد رز تسیه اتو

 هدزيناقب ر وسکم لو اب (ف)» سول رپسا
 ي ارسو هن اخ ينعيب لو جم و اوو مویدذم مالو ييجع ياب و
 تساربر مع هنبوک و ماکح و یمط السو ناه اد اب

 درکیدرک هک * ید ييوت هبک زايدب ۵ یاعقن 2

 ۶ زر اهانت سول ریسا

 يابو ه ۵ ز ين اثبروسلم لواب ( ف ) مرپسا

 مظن مارب تشت رز هتیوگ ار یبحایر راهلک ييجع
 هنا ه * ءاوضل ددرم نآ يتشا هنب نانچ * هدوپن



 (هییآ ۷۸

 تساموقمم صید سبا و يتعيب اگتهرذ را یضعب و

 حیج اهتشونو انخسو اهناسفا (ع) ریطاسا
 مضلاب ر وطسا

 دناوگسا حیجانوقس (عا)ا (نیط (سآ

 نذرک حیاضو یتشاذٌگورف رسکلاپ (ع) هعاسا

 مانو هیورن هایگور ههکيتيمزرسکل اب (ف) فاسا
 ههرک بصن افص هوک رب هتبلف اج مایا رد هکتسا یتپ

 ينزمان هلیان اب هک دوب يدرم فاسا دنبوگو هندرپ

 دش کتسو درک حسمار ودره يلاعت تقحدر ؟انز هبعکرد

 هد مم يبار هلیانو هن هرو۲ افصهوک رب ار فاسا برع

 ذرت شقسرپآر نآ ماوع نازآ دعب فی الخ تربع تهجب

 نازتشو نارت ندوبزو نآ مت 2 ید اپ (ع) لف اسا

 در و

ای ارد مویسو مکی عنغب (ع) ؟فانسا
 ف

 ایقاسينعيب لآ عهج مویهس مضو مکب حتفب فاوسو

 تساافس عپجواواکبح عتفلاب ( ع) یفاسا

 رب ۳ هک (ع) هتفکاسا
 رسکل اب فاحسا عپج

 دماجو م اولش منشا ختورق رسکلا (ع )۳ ناسا

 عتفلاب لاساو کشاو ناراب نهیرابو نآ رجغو

 وبا داهنب ينعيب کنهرفردو اهنشوخ ياهولولو اهته د

 ففاج یز * یکش ناهمپدک مهیا هتفروکش
 یکلاسا تسا فاج

 لثمو لمسو ب" ندرک ناو, رسکل اب (ع) هل ایا

 نآ عهج تهلاسا نآ

 هرذ لئم تسا يه ایک عنفلاب ( ف ) نوبل نیا

 حتفب و شدنروخ نان اب تضایر ماگننهب نایف وص هک

 هتناوخ رقس برع یهوک شف مگ مشت

 رولت مقلابو ن دین ارچ رسکل اپ (ِع) نم ابا

 ملسو دهلع هالا يلص لوس هب اعص نا يکي مانوه دن رد

 بسا
۰ 

 هلثم مضل اب (ع) هنماس |

 تسا مسا عهج هکاپسا عیجرصقب (ع) يماسا

 .اوشتد دضالوا هر اد يعمود (غ) یناس

 ۱, شی اس۲ و باوخ مود تسا تفورعم نآ و تسیم

 بشو ي ماکییزوم * هدوم رق ین" انس میکح دنیوک

 تس)رو سحر صان * ین اطلسریرسرب يسم يک *يف اس7

 ويناس۲ ياج * رسپ يا سیا تسا هدنا و چنر ياج *
 * تسارظید ید اش

 دوسا عپجکرزب نارام عتفلاب )ع) هواسا

 رب تسدحتفلاب ( ف ) هر واسا

 هرصب مد مجع غا تس يموق مانو سا رفا رب

 هلثم عتفلاب ( ف) هر واسا

 هیناسا ينعپب ( فر ياسآ

 نوک و ريد يوم رسکل اب (ب) بسا

 دن اب نادیم ينعيب هد ز يناثب روسکم لو اب

 ندرک تلالم و بیع هیجعم بنت نوکسو لوا حب و

 ثسا يعضوم ماف اف ورعمو يفعب هب يضعب یتخبم"۲ و

 نم اوسو جن

 بسا

 ناقل اط يحاونزا

 نادب هک ياهزيچواهتس,حتفلاب  (ع) بابسا
 اهشیوخ و اههنوهپ و دوش هتس وبیرلید زیچب يزیچ
 نآ ياقرد نآ ياهرهونآ بفارطا تاویس بایسا
 هنور الایپاجیز هک

 وند رگ شیاس7 و پاوخ رسکلای (ع) تابسا

 حیج عنقلاب تاهساو یتقر هبنشر دو شنرگر ارقو ما 7
 هینش زور و ماکن مو ر و شیاس "۲ عنقل اب تهس و تی

 ود رهاخومبچب فورعمهرت  (ف ) جان اپسا
 نآ برعمخات اغساو ح اقخبا د بم"

 شقرردهدوس یبمزبرسکلاب ( ع) خابسا

 اههورگو دنزرف نادنز رفعتفلاب ( ع) طابسا
 نا دنزرف رد طاپسا و مالسلا ههلع بوقعی نا هنز رفو

 طایساو لیعپسا نا هنزرفرد تسا لب ابق وچ بوقعی
 ناطبم رزین هورگ ينعيب تست اغْلا لح رد دنز رثرسکب



۹ 
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 ادیب آ

 هنیوُگ بایست دننادرک باب هچنا و سا داب هتنادرگ

 شتمامپ هب تسه # هد وین مظن ين اقاعخ مهکح هچن انج

 دنز خرچ بطق درگرب ير۲ * نایسآ یانگ فوط
 ردهگنا رباغب هدوب بآ سآ لصا رد باس * بابت
 یبس دشاپ يمروسکماسضاضم رخ فرج يم.ماپ 0 |

 هک تسا ررقمو هننکیم مايتعا فّلا ود |, هدو خپم فا

 يكي دشاب هدو دیم فل ای رّذصم هک هیلک لو ها صر

 و ز مجم و ما ياي و > دیار یاب هک فقرحراهج سزا

 2 دوس رب زا

 يضعي مد هی ۱3

 رب ار سآ دیلک نوچ دنز اساهب پلق !,فلا کی عبص

 - وخ باببسدد مک اب بلق | ب۳ فلا کی هن دوز ق | بآ

 بعلت داب بامس] تسد بایس"رب دقت ییری هن دن

 دوشم داب ,ب" س[ تسد پس آ نتآ لام هچ هت این

 ِ سس ا ذیل و تسین تسرد هجو به تر ابع ییاو

 زیر اس دادیم بو ار اب يا

 ی ِ !دلغو نت زوح ایس7 هدرک ح رط

خ نیا دوخ ي ابب يم ِ هنفُک یر افتشم هچنانچ ۱ 1
 # مدرن اط

 مه ناواببس۲# ار ین اب ایسآ *س7 متننگرمنر نم تنم او

 س"۲ نیا ز وغش * تسار يناتسرف يرار 3 میکح دتمات

 بای س7 دهید ب7 یب 7 هک * تسنازا نادر نوخ

 سام و سوم و سآ زور حتغب و هنیوُگمقاق يز اقي

 نآ حیج تادیب .
 زا لدج اش بل ی مس وب ( ت ِ سا

 رس هدر وآ يکرت رد ظفل يیآ دو

 يسر ار اطقر ه کی ياه

 او ینباس7 و دننام هلاوعتفلاب ( ف) (جآر

 ۷۷ ایسنا

 هی بکرم شلاهعتسا ینعم نی هی و یدومشمآو ه هبن

 زا هوشیم ز ابمه زا یه د هکن"۲ يتعب هر انرسکل اب اسا و

 رسکلای اس1 يب رع ردو باوخ هیلغزا اب يلهاک

 ينعم دس يارب دیب و تسا يسا عبج مود يفعيب و نایمیط و

 . ینعیب مود و اس مج هنیوگ هکنانج هننام یکی دهم"

 وایوث ابی رعو هتناوح هز اییخ ار وآ ی

 دنا ددرکقفيعب و اییب الد هکنانج شب اسن] ی نکیب موهس

 نایجع هک هزاخ

 نه رق رداس و هو اف همریشب و هننامو شیاس] هیب هک

 هاتسلدوب تنیز و بیز لول هدم7ز ینرلی د ینعمر چپ
 فسویرپب وچ * مرگف رکب تلوبق دیم اب * دنفُکي هجسع

 3 ۳ ینشبوح سی اغت عاوناب ۱

 تسا او اد کیت مود ۶# اس" د

 یکیتو ۶ 2 ییه توس

  هنکیم خرچ وت مزعزا

 # اضمل ز يرصم

 زا زار اسب
 #* هیامرف يدام ياقلم

 *ضرقد وب تنعاط هکه ان یآ

 ضرق ییمز هنکیم وت ياساز * ماو

 و هدوم رف ير افتعم دوب تب الصو

 * کنلپ عبط زا وقیاس7 هنگ نورمب ریک * من هجنپز اوت
 نسام یی یبا هتناوخ ارههءاقو یشور مراپچ

 تحخود هنوئچ * ضم رک دتشب طابح تعنص دکیب دی ت

 * من هب رب يابق ااپ

 ياهزاوآو نخل هیئاقاب ياهتشس (ع) عجاسا

 حجس عج نارتشو نآ رتویک

 شلاب مسکپ (عر ی ۵ اینا

 لاودرسکلاب ( ف) راسا

 ندرت يهيرسکلاب (ع) تراس
 تسی و راد مان مضب ( ف ) نوراسا

 ( فر یراسا
 ناریساهروصقم فلای و حذفلاب ((ف) يراسا

 ناکدربو

 (ع) ریراسا
 )ِعر ساسا

 (ع) هی ایا

 دش اب ِب اسح یفتیپ

 هدش ۳ ید اشهبرپ هک اهطحخ

 عج نینيقب سسا داینب عتقلاپ

 نتسیرتن مشچ هتولب موتقم لواپ



0971 ۷ 

 * تبلاعءاک مد تنی ياري * تسار يلنوک دمیع

 ۷ هنای ۲ دندرل ه امورمز

 ید و « دن | وخ سپ و طابشن حتی ( ع) بیا

 درو ایص اهم هکیداب و سرت و

 ورعم يايو زوسکم ييجع "از اب ( فر خیر

 هنن اوخ صمر یزانب

 و ندز هرقسا و. نزوس ینعب (فر) ندبر

 کد دزن « هزی, و هناشن هک يعوقب ی.دز اهس اپ هنیزاو

 دوش عق او

 هلپب ) تر

 ی ب۲ يسراق از اب و متفلاب ( ف) ریزا

 ندرت هدامآ و دی مهارف نآماپ و بآ ورد هل یمیشق

 َک دبرا

 ناب و - دل و ک میر و تنی رش و راهشوش و رشت

 ی ۰ ال ۰ ال "بیو ۱۳ هع "زر ابو و

 يذانيهرب تفص,د ی دس ا مملعدرت ابایراکژمهرپ وا

 هیون هتدوب لوغشم تد ایعبيناد اب "7 ار و دیشوک, د هک

 ور ادهلن ار هیس # دنفک:یسو ی ۳ داود

 شاپ ربت و شک مت اپن ور و بش * شاپ ندرت ۲

 نابر # ةتسام یسودمق 9 مت کیم[ هداما 4

 ّ 7 یتفت نت ياد

۷ 

 مس"

 نابزو نایک ِ 9

1 4 
 3 داب ۱9

 او مزیت 3

 فورعم يايورم وسکم" ۳ یاب( بف.)

 درون نردرک دابرق و

 ید شوجراوآ و دعر ندرکزاوآ ( ع) زیزا

 ریه و ترین (ع)*"شیزا
 فو رعم ياب و روسکم هطوقتم" ازاب (ت) غیزآ

 هدنچ منامز يب اغجما  هنفکيرضف سین ۵ وب ترفنيمحبپ

 درد ینعمر اچ تفورعم

 ضآ

 ياطيب غیر و #* غیر و ترفن هتسح لد رب * هسز

 يارب و دنکت اج لد رد يسک لعف و لوق زا هک يترفن

 ۱ جامع جد اوخیز تفار د هچنانچ تسا طلغ هاپهم

 هنق ,کخ ل خب یسمز غیر اهن تب دیک

 وب تسا جان مد دیجعم *اماب ( فر کیزا

 يتنحا مج و هقسار 7 تتدلیهميارب و جد | و ان یکی رم

 ك  هنتسویپ دن تسوپز ومهو هنن اب هدموآ يب وت تشوک 1

 نآ حیج لیازل

 زا نیم اه هتقورخم( ف ) یبزآ

 رد رک#

 ۲م هعلق یبو هک سپ * داشک م هیح يوزاب زوزب ریپش
 نایلس زا تسا تب برد هچذانچ.د دم"

 طع 90

 ۰ هلنک نت لنت 0 تاب ] یو و

 ييجع يازب يريآناهج تنه رف بحاص صمخت و

 يفخم اي اه و حوفقم نون و نشررعم یاب و ر وسکم
 را هی اس1" لی دک ةتس هایت ار قم

5 
 1 ۱ دنا وخ

 ماگ سا ماتمذ دیلاو علاج.( ق). سس
  بو ِ 5 ۰ ۱ ۰۰

 ۲ ناز ا يسوم ياصع هنیوک نونرومآر 5۲ و وص:تعن رد

 3 و لررب :نازا هک تنسنافچ. 9 شی ۵و تدخرد

 3 دره هرنآ هک کیت ر هود تسجن ملا گ تر 3

 9 ياجر د هر است هبقاب فو دو 1 مالغحا ی.سخپ و ۱

 ياناشن و دنتاب نیل ياجر اه 2 ۳ لیسع درب و شام ِ

 غواص منا نیپه ربا دو هلغ ی درک زوم و تر ایع -

 كنه فرد و تسا نس ماه ننعم«سیدب کرابم ووجشودخ "

 درآآ یاد ام ولغ هک روم شاپ يلتش يدعيب يربلن مچ

 يلافس میکحدرادن نابب جاهنحا ماقشا تباغز او یننک

 وچوز یم دون
 او س1 تسد هننا ه ارگ تسدب ارن7 هچناو

 تو يضب ام نآ هعنا

 #* ه دوس نایس7۲ سازا ترپع * تس ام

 * هدوس امنو]

 هاب هب هازا و سا اره دنا درنياکن

4 

 دف

4 

 خ ۰ ود <

13 



 بس

۷۳ 

3 

 هر!
۳ 

 ممکح دتفا يوز رپ اب + ۳9

 هیسمیومو ناوج م دی هک م دن" * د دوین مظن يقز رآ

 نونکا # کنچ 0 ی دب و وحیص تر 9

 هر ادییه دنزرضویز یم زا * نون رب خوب ار
 ينعيب هبومرد هوم يفعيب هنن اوخ زین دیب و * کف

 رتازا هش تسار #* لرفسا فیس تبب یب] تسمل وا

 گز !هتفیین داب. زا مین یمیجرد * هکنانچ مایا وت لدع

 یادمان تنرد نرب يسراف .يازب .تسیرجنتر د
 تشل شيتسردک آر هنر ام

 نداپن تیهت رسکلاب ( ع)
 نوچهک کاصعف نز مان عتفلاب (ف) زاوپ زا

 دوب دیشپج مشاوخ هکز ا ون او هتل ار قو رد

 دروآ شبوخ هل ایح رد

 نا مشوفتو ناتفج و نانز حققل اب (ع) جاوزا

 زا سلم مویس وسکو مکی حتفب ( ت,) بوزا

 لن 1د ظفل ییا يهههاربامدو رقبا نزوب تسیر هنکس

 هتسا ه دروآ يکرق

 واوو مریضم هطوقنم اراب .( ف ) 1

 لیعیس ۱ ایکدنی وا رزرو ص حب بح «یفکیب فو رعم ۹

 یینجزمت ناهع * هدوین مظن 

 صبرح جنفل اب و # مورن۲ تودع هشولر گجب دششنر کا #

 تشسبچ يبرنا نام اب

 روجنکو ر اوجنر لفم تسا بک رم نیاز

 واو و مویاشم ييجع يا ای (7 ورا

 دن موقرم هک تسا غزا ینعپپ: بو رعم

 باقش ون دم "۲ کیدرن قلاب (ع) بف ورا

 دون

 و ام وان یتخب سو ل وز

 "از مض و دیب تسی مجفت يد ي راک رب تخبلن | می

 و يب اتنت یسراپ

 _یسواپ

 ینعیب س و افواووارب ( ف) ناب ووا

 ۷9 کر ۱

 : دشت اب

 كنه | ینعیب كه رف رد ف : را

 ح ۳ کف ۰

 نهبناد رک یکفمو امر یحش

 وزفاد ندرک نوزقا ينعيبرسکل اب .(ع) ۳
 دش لام لخناو ندرکن سه زوخ و تبغ

 ی دش شدور دو

 (ع) هاهرا
 نم لام

 هک ناو ردش شیو ,درسکل اب

 هتوگشو غارچ ندرک شور رسگلاب (ع) راهزا
 ی دوو

 ۳ ی نوه

 ار يسگر وتس

 ندرککالف یتعب (ع) فاهزا

 دینادرک لفاغرسکلاب ( ع) لاهرا

 :فاکابو مومسو مکی عتفب ( ف) تكنهزا

 تزضح ارد هک ناشح دی زا هبصق مان يسرات

 دنا یوق دم یبسح ماما سنمو بلا ریما

 مدام و۶ هققف ينشورو شعر عاقلاو یع) دهرشرزپ
 يتشد راک هدام تسا هیوم مديت ه دنی اتو مت هیبس

 ۳ يد میناوج و مولا يور هیهس یفعیب تا حا رصمد

 زین یضنور يفحيب

 باتمو باقف"۲ عتفلاب ( ف) ناره زا

 کم اقس ته يقعي 0 ه ( .راچ و تعهزا

 بسغغابو دوش ناشبرب .( ف) هیآرب مهزا

 منش ذ رم و هنت سلخم يفعب 9 فیش مر ۱

 ی ی اپ شا هنابزخ

 هجا وخ ین اسب هقشب ترشی گنلاشو ها



 نداذهسویب ۱

 ۳ یهکزآ 0 دی ناج

 هلثم لشاهشابن شراغ" هکنا یبتعنعب (ع) . لا

 تسد کشح تسراح مشردو باصنل ایفا ذلتس همبينع, بو

 دکن | مال هشت هب و 1 و هو یگنت مال فیفخمب و: ین

 مود نوکسو مکیحتقب ل ز اوحش اب غال شنمب رس و نا ر

 خورد سکلاب 1 ناو ن هاقفايلاح تخس و يلنِپ

 مه ارف و ند مو آ تی هزن رسکل اب 68) ف دل زآ

 ندوآ

 نا دینازخ و ن همن ازغل مسکلاب ( ع) ف دل زا

 يوم درتسو هداممتنش یتخا دن هچب و

 ندرکوکین و دینازف کل اب [ ع)  لالژا
 ۱ ن ههشخب و

 ترک یراق ج ضرعت حاج ۱ 6) م کرا
 هد رک دی رخ نآ رثف نازیو دن آ هدرک ي ابن ] یب تل

 مر با وب امام نآ "و دن درکیم تیسفارقف رب یآ تشوُک

 نمک هک ره و هند وین يمرظف نا[ دی هتسن اد تحاپس و

 فح و دتنفبم میا و لیخب ۱, نآ هش يين تکی رفن يرن اب

 هدومرف يه یار آ يلاعت

 تنی ينعي (ف) نابرع سابلزا
 < هم "۲ نوربه

 ادتبا هکنا زین و هّشیپه یتعتغب ( ع ) یلزا

 د یا جت

 ی ۳ ار نا

 1 ی

 شنا دمایود ماکبو نادن هی هیرب و نجم"۲ مه ارفو

 | وذ ۲ دید زن تسا يعضوم ییاعنقب و م اعطا مد وخ

 دن غرق

 رمار «هدننک ناصتما !دهل او حتفلاب ( ف ) اییزآ
 ۱ مچ

 1 ند وم مای

 نیز
 نارابيبو ندش دازيب مسکلاب (ع) لامزا

 و هکوبنشوخ تسا يبونچو لاس ی دن

 سکلاب .ناسزاو اهتقو صتفلاب . (ع) نامزا

 ین دش هتیربد

 زت یشو اکومامر مو يرر دیس ( ع) رمزا

 ينشدزبو

 "ازب عنفلاب (بف) لمزا
 مرقرح ۲ و اهنما۵ ح حشول ای رانبنپ

 عهو:زاوآ «یجعم

 کین ما مود حافب و مکیرسکی (ف) یمزا

 یمرب نزوب تسبر هنکسر د تسار رهشم اجن ارد متشيربا

 امامزعتقلاب (ع) هنمزا
 خیم و فوقوم هطوقنم "ازاب ( 9 ]) نومزا

 تسار :رسحرمما دوب شدامزا فورعمواوو مویضم
 او اصقمل * تسا یلنت هاکد قبر دارآشخبر ز نومزآ *

 -امرف یناق اخ مماح# تسارشال »1 شقن ر دار شاقن

 ریشیش * نمز نومز اهکر اگزور تسد يا * دی
 منه" هزیکاپ هک لغبب یک

 اهراوم مهم دیدشت واز رسکو متفلاب (ع) همزا

 مامز جیج

 نارگشنپ:درکشن رسکلاب (ع) لیمزا
 نادیهلاوح تسیا هیحان عنفل اب (ف) هانزا

 هلفم هنر دارا

 ین هنایم لگي سر اپ يازورصقو هیب (ف) هنرا

 تیک طالم اار ی برع هفناب تلخ ود نابمرد هک يلت و

 (دتفا) و (ه0تات لب

 هش موقرم «درنا تغل
 رلب ذرد نآ حرشو اه در ً یفکیم

 هشت روکذم ها هژرنآ ینعرب 0 ه دنرثا

 راهنثوه یقعیب يسراب" ازب ( ف) نهی

 دز كن ابو

 مدرم يتعی ( ف) تسربز اشروکش قنز
 0 ۱ هی انک دیرفدیوم پحاص تشگرازن ور از

 کاپ طقف یسراف ازایو دیلاوجتفل اب ( فا کنرا



 یرا

 ,مسیا رب رفعب (ف) منخاسيم دقون از رسزآ
 دا مم دی وگهبرم بح اص تادالای دا خک مدرک هبق ارم لد

 نو دز تسا هبقارمالاح یاس ییزا

 رس يد و سی نوذیمریسر +99 یو

 هنیو هروته د ننن دنه

 مکیعتقب (بف) شدنیسزا
 ر دنکس میهن ييمکح مان

 ندرم ينعي ۱ تح ن اد انا مکش زا

 ّ جو مو.

 با ( فر .تشپ يراوخترو ]ا
 یتعم یدب مه الضفلا تادا مد و تسار اهیو درک زیر

 تسا هثتون يوبشوخ يراوخ ياجب

 رایسب هطوقنم ازیوعتفلاب (ع) هطزا

 ندینابنج هطوقنم *ازبورسکناب ۷ ۳
 ندیناد مک صیرح دو ند رف لبت ینعیب و .ن هبنا رب ریو

 ار يسک د رک تل اله هانی و

 یتفک بر ریرشکل اب: (ع)۶ نفع
 ندوو7 "اشنردرسکلاب (ع) لاعزرا"

 نتعمودددو نگین یییقننییجتش نواب -هسف) عارآآ
 دنیو ام یت دابز ي اجاش مود دش اب اموحخ تغمل لوا ۰

 دن مب کات تح مدرن 1

 يسراق ممجو یغو فلا عتفب  (بف ) چغزا
 يم دق اهن * یی ول اقس شد ورد هچمپ فشع رج یو

 8۵ ارب یوچدوش لشخ تخرد * ير "۲ دشدر ز فشعوا ۰
 دنا هتک هلپيم رب یضعبو دم" زین متخرا و # یغزا هنق

 ندوین بانو ی هش تکی دزن یمتعفقب (عر زا

 ینیناباتشو یتشاد نتف,ریرسکلاب (ع) فافزا

 ند اتسرفرهوبت هناضب سورعو

 شترثویرمچب ندیناسر عغن (ع) فانزا

 زچن لنشمو لغب «دننعیب جاترد. ( ف ) رفزا
 يرو

 اب و ددک ه رهن و,

 ن آلت زا"

 ۷۳ هک زا

 هز اقیم يوب ینعپ دی اشکیس عاقف ندلفزا
 دن بم فالو دنکیمرخ افتو

 فوق وم يبجع "و اپ (ف) ک ادننرزآ

 تا ایههد ام تبیکو تیفیک بسعب دنادرٌگ نولم ار ن7

 دش کادنف ۲ نایک * هتفگي دسا میکح دد رک ره اظ

 کادتخ و *ربکی 7 در زن ناکیپ هچنغ و لک * یمتهل اب

 ید كثتر يتت عقاب (ع)  فزا
 دیک شی ازف |مسکلاب ( ع) اکرا

 نداد

 راکییوفت الان يتعيب ( ف ) رو۵ راک زا

 شمازف او تشک

 هرالقیم ماکز تلعب مللاب (ع)  مباک زا
 نداد ماگ ز و

 دیر[ و دکدوجوم ( ف ) درک هن اشورکز ا

 د رک مه اظ و

 وزرا يرچ نجش تفلت ( ف ) نتفر هرکز ا

 نیر دينعب ( ف ) ير ذکبوچ هبعکز ا

 ينکر وصت هبعک

 یآ فلخ زا يتعب ( ف )

 ثاتجميعن يتخيب ( بف) شغاب لئزا

 ین وش دنم دمپب وا تل ود تلخ و

 ناکرا
 و هنآ يحب * دی وگ مارهب تشت رز و دش اب له

 * شنانا اک ناهچ

 یاگدبو له اکيس ,اب يازب دپب ( ف ) نهکرآ



۳ 

 يراک مد نا رک يتسد

 باققش (ع) .بقارزا
 ندننازیگتازپ

 فرز ا وند مشچ دویک رسکلاپ )ع) تاززا

 باص بآ و مشچ هوبک و نوک نایسآ یتعیدویک عذقلاب

 اجر هک ان اهج ماج نوت یی مد

 وا نادینالغرب و یتفز

 عبر مراهچ ۳ رییززا
 ِ نر هدز درزآ

 کر قلم ییگناهج رقبا یبرفلا فلت يلع

 3 رپ و ۳

 وجه ریس نوچ و مر نو
 ينعم هد, وآ ههاشهک تیپ ود ییرد یکیل * تشک

 يرهگناهج لوقب يناث تیب ذکلب رت هیتسانم یناماس

 تسیث ههیبش وب نایهف یتسرب هچنانج دراهن یتعم

 ۳ ت 0 2

 ,:ر» نوج ره وک ورا ناتسوی هک تسنآ د ام هچ

 فورعم ( ف) يک رزا

 تسا هیوممد فورعم دیب ( ف ]) نادر زرآ

 هیرازا مصتخم هکا ریز تسا طلغ هیجعم "از مشب

 یشخبم۲ يسراق يازاب لبقو ندرزآ ایه تسا

 ندرک كترم يراتب و

 دومم هز وغلچ هک ينخرد مان و لک (ف) ه هرژآ

 تسرت

 (فر) هدیکچ نوخ هشيدنا فر زا

 شزآ
 نیشک منر ودگ رایسب هشی دنا ينغيب
 ياز علف و ادب تسبز هنکسرو ه ۰( میر
 حالص و شا ههکن فح بناجو ] هعو فاصنا :یجعم

 و هوم ,۵و يمرث و لنجو هانکو يکتسفآ و مسنو

 داتسا تسا روکذم موب» مض و مکی حتفب ييمفاري

 * هانن مرشز( رکشل هیه کیاکب * تسار يماظن

 « اش مرز ز «مذ کی هننشگن

 دمریفب و فلا هیب (ف) تخدیمرزآ
 کلم هام شش هدرک تعیبودب رکشل هک زیورپ رتخد
 هد کانی اهاش امرک يلاوح مد تسیرهش و هنام

 دیلک فذعب مررنآ و سیلمرش رفخد نآیهیکرت يفعم

 مرز وب رتد کی * دیو دف هدس] زین تخد
 تساتخد مرز ففخم تخد يم,زآ و ِت مان

 زیچ نآ هک دنک هدافا دونن فحال هچ مهب نون واب و

 9 فاکس تیم تا لورم کاوه دامز هاهش دهن اشیا

 يبهکرت ينعم سپ» دشهنخاس میس زا ينعي ییهس دنیوُگ
 و] "یدام رشوک ] يزمج نآ

 و قوقوم هطوقتم ارزو هیب ((ف) تنرز"
 بعص تنم و تک اله هدز نونب حوتفم 1م

 هتفکن ينزوسمیکح دشاب تخس مغ و

 رب وت يار یييدتب هاش ل دغ و ف اصنا *

 * نر 7 ویوج و متس نابج ۶ ا
 "زابوحتفلاب ( فر بکترز

 ك یب گنر زا و دوب بس هکر ادخ

 نفراوسیتعم (ف) ندمآر ۵ نایززا
 ملکت رد

 دوز ينعب ( ف) یو

 زنا فلش نامز لب رعا و عرصم هب وگ يامارن یفق ننق

۳ 
 لیعتيب هکينضسو ير اک ( ف) تس هرس زا

 * دیویم اظن دمنک دلجو تسج

 هنسم یخس مه يتسم وت مهاناپه * تسد

۱ 

  وسزا يوگ دنچ ات یخس



۰ 

 دزا

 تسنآح ضاو دنا هدروآ عیج هقیصب هثج میظع هاطس او

 تسن7 رصتخم اهد زا ای اهدز ارد تسایتغل اهر دز هک

 هدمآ مه بایسارفا و ل احف لثم ر ایج یطالس ينعيب و

 و هتیوگز ین ار نآ دوب اهدزا تروصب هک ييلع و تسا

 هلتپب اهدزآ

 دوبان و تسهن ینعی (ب ) ننترک رب تسد زا ۱

 * مرکب تسدز تدوز ينخَلمشخب * دیوگریپظتحخ اس ,

 * ین زوقی تسردد تتسدب هک تییولچ

 ندرمينعي.( فر یتسجتس هژا "
 درم يفعي . ( ب ) تسج ره ۵ تسد۵ زا

 درک تاحر و .

 مايتخا یو دوشبیينعب (ش) نننرتس هزا

 ندرت بارطضا و نوش

 هلثم ( فر  نهش تسدزآ

 رادتسوماص تی( ق او ران
 هناخب نز و ندروآ هناخب نز (ع) فاقهنآ

 ییتعتغب فزاو فضافزا ینچیه و ید انتسرفرف و .

 ( حج :هالقتقا
 نم درو نادش

 گنر فوقوم گاز ای دوام«( ف ) نر

 یشجپ ور هحش کیدزن رسکل 5

۳ 1 
ِ ۰ 

۰ 

 رگی هکی ابو درک تفجرسکل اب  عر جا و دزا

 هایس ثاراشیوهایسربا ( ف ) هءربت و دز!
 ۳ مدد نو ِ دمو

 موتفمو دره )دو هطوقتم | ماپ و ههزا

 ميکح هتیوگ ار هد ندنر و هدرک لر یفنخم ياه و

 هدر لد رنخ د.دنن هناخ یوس * هدوین مظن يسود رخ ۱

 یغالی# هل مهوا ت دد ز۲ وخن رغفصعم ناععز *

 ه۵ و ناشیرپ در[ شب شب ۳1 ۷ ید را ناشرلج

 زن .نز وس ندمنالخ ينعيب و

 هافحارا اهر موتفم يبخع ازای (تق) هدرا

 ۷ زژآ
 حشاب یر ۹رنایسآ گنسررج هنبرزا و شو *رتسا و نی وس اش
 يه کی در هزیر 7 هناشن هک يعونبرب هکی کی دزن
 هتناوحن ه دزن 7 ار یآ هشا نیا لقم هچ ره ود وش عف و
 هد اد ور كنرانوچ تودع خر * هنفک يب ابماف ره

 هک زوسی ناشی دی ودره د*هقق يدسا میکح * كنزز هنو دز [دک نشت 7 هن هک يز وسب ۵
 « در7 يفک اش رج غآ دی * مور هریت رخ دنیب هنزک
 *« دو ناشی رب.در ۲ شیاشخب .ت

 یشحاساونو شتر کیس مسکلاب (ع) اهدر ۱

 تشذ هک اهردزا یی سراک اب. (ف) . اهدرآ
 یاههرا
 ۱ نشد بنعب
 مان يسراف "ازای ,عتفلاب . (سن ) کاههرا
 هدعق تسا کاعض مساب رویشم هک ملاظ يهاش د اب
 تسا تشمراجت) مد شا

 و خس ,عا می انک ) ت ( رب د ناه هزا

 اوج! فقثک ینعپب « ما ورمی تسوپ زا تسا غرم
 « دم" اي يوخ زا هدوین ایند کرتو هدرک

 ( ف) دما نوریبرام ناههزا
 دریا دن يرفک چيه هک يجلو يتسار زا تب انک

 نایه يني. (بف) يرهج ياههرا
 کاصض بقلو اهدزنا

 ین يسراف" ازاب.(ف) کلن ی اه هژا
 رد ياج و اه درا ذی دشنلا حم نیترسکی نینت و کلق
 پنذ و سار هفت تسا موجن هخسن ر د:ایس

 تس٩ا للف يینتآ م دو رس

 ندشهدایرينعي (ع) هایدزا

 توق و دربنو درگ يراب عتفلای (ع) را
 راز یتسب ياج مضل اب تشپ و ن درک هط اح ]و فعض و

 يزپچ ره لص ارسکلابرو

 و ینخاش نوبر و راوخ رسکلای (ع) ارزا

 شیپ و يسک يب ي يچ ندیشوپوار يسک ندرک بوپعم



۷ 

 رب زا
 مد یدحیب يا" ر ور 1 ف ۱ ایی

 نیوز ین مسکی ریز
 تأت اب.یسد اپ لوا رانوهیب | ب۲ بز

 جدا
 دنیاوگ طفح شی راقب هلد ای طنقلاب (هسف )

 نآراوس -

 ندشعیاشيني ( تف)  نداننار اکرپزا
 هب7 يين راک ورا بری دو
 ما هتخا يبردوخیب ینعب ( فق ) ندشراکرپزا
 ند يک با رطضاو یدش

 اعب کنه رثرد از مضب . ( با غوربرا

 یا رب لات زا هک ين های ز ياخاشو هش ابامرخ فبل

 نابکامنوج كن اب هیجعم وا رازب ( فا) ربزآ

 هاتون ينعب ( ف) درکو رف بز تشیزا

 دیم.د حبصو دیس ر مد ای یش

 دیشک رب و ج ارز هاچ « وک تشپزا

 .تبغ ر و تعاطا يفعب ( بف.) ودویسنب زا

 یسر اف فاحابو عاقل اب ( سقف ) شوک نبزا

 تبغرو عوطبایر | درب نام رفو ير اّلقمدخ و يقدنب ينعي

 دوبرت ماین هچ ره )

 رو ریب تسویزا

 دین اسفن زا هکناآ ای مدشيف افو مهم نوریب نانو ب

 ه هتک يتعب ( فق ) ۱ مست

 م دیس ر دوصقیب و زیبا م دم "۲ نوربب

 يرت يلعي (ف) ۱ نایکاخزغم یبزا
 یایمدچ عام د د

 يژگپب .تسن اتسلُک .تنه رف رد ( ف ) بت زا

 يا عون کز میج فیغضتو ییتعتغب ( ع) جزا

 تکیزر اپ وو ریا «هیشک مهج هب هشنب هب جز او تسمت ر اپع

 ۱ و رب ]

 انار سکل اب 0 اجزا

 ينها جزو ندگهززنرد جز رسکل اب ( ع) جاجزا

 در"

 هننک هزبین يبردهک تسا

 يناجخ هنرز ينعب ( ) نیآ بن ناجازا
 ب۲ يين شود

 ره اظ ياوغل ينعه ( اف ") ۲۱ نت رب اج زا

 درک مارقمبو نازیح هکنا ح الطضتو

 (ف) کالنا دننلیب ترور

 داف تم ابق لمق و فتف ادو قو دن امرن اب رس ما ينع
 يقعب. ( ف) ۰ شک شن ۲: يقترا

 ۱ زیرب يم یر حر صرا
 خنلب  راپ تش وک دیلاو عتفل اب ( ف ) جد ۳

 يچرعب و دوب» هایس ییارپ مد رم ياضغا و ي وو رب »

 دم يب و يس ماف "از اب لیق و دنیوک هسم نن دفهو لولوث -

 نلوج واگنو نزوُکرسکلاب 2 ز اوزینفلل

 درک نازماسکلاب..( ع) صاخزا

 درگ هنامو ندش ه هنام »6 عیب فاخرزا

 دش رقوبیو درس ينعج ( هه ) ۰ تانق رخ"
 ندشرقوببو ندیم (ق) ند اتن رخزا

 هشراهیپ یتعی .( ف ) هدماردباوخزا "

 هلببفهکنپی رد تسیل هلبیق ر هبعتقلاب (ع) زا
 کفناومم ی اب اس

 ندز يهکربكناب و ندیناسرت  (ع) راجدژآ ۲
 یغشادزابو

 ندرکيهوبنآرسکلاب (ع) ماخهزا ۱

 یصیراب کدنا سای (ع)۰ ناز ۱

 ءلبایب اهدا و هایم تر زب رن راع سمت یاز ابو
 نو ورنراکب راحل تاردزا
 ندریورففلعب مسکلاب ( ع) ماردزآ

 رنرام يسراف ياز اي عتفلاب . ( ف) اه رد

 ير اوخ ودع شکادعا ماصپصيکي * عارصم هاجكرزب
 هک دتفُک كنه رفرد تسادرفم ظفل یبا * اه رد را وچ



 ازا
 هتسپز ا هک تسیاولح مان (ف) یوم داژآ

 تنه ار ,نآ.رو دنریهم هفق و دوخن و مادایزغم و

 تسیتوص مان لوا د,اد یقعمود (بف) راودازآ

 ییهر دنا غایب يغاب لسلس * هک ي هجوم یقسومز |
 رازب هلانيه ردنا غارب غار لبلی * دردپ هنلان

 دنز نو # نابز يا اب نایدفسي اهآتجرب هنز ییآ *
 تسیعضوم مسا,مود"* راو دازآ نابرزل ياهيان رب

 هومن .بوخ اه هوببم رثکا اجنا رد هک ییارپسا يارق زا

 روُلنا صوصخل|يلع

 خل اصورهبو یلوورحو لیصا دو دیم (ف) ءهازآ

 دک يتخر د مانو لکتو ورسو یسوسو «داز لالحو

 .اهند فی العنا یلاخ هک یسک و تسواد"و یم هزوغلچ

 دبق یب درم و هشاب

 مشلابرکش ينعبو فورعم ادیب (ف) يهازآ

 منک نادازبی وقت يداز7 مک * دیامرف یسودرف میکح
 تسا,یناقاخممح * ملک نادرمدا ز "۲ شیپ يپه #*

 نارفک « هیام ,ینچرب * تسین يداز]ز ارتهی,یتیعن ۶

 هندنب نایمرب هک یرداچ رسکلاب (ع) رازآ

 ردپ مان يتعيبوهتوفو هنوگنلو ين دمشوبو رز یاولقو
 هلاما ار راز۲ يهاگنو مالسلا هیلع میه اربا معایب
 نایجرد * دیو يرونا ننک رب ز و رهش هیفاق هدرگ

 تسهربز 7و تفحمو يتسين *ر اهن يب يهاوخ هکنادنچ

 دکنانچ تشون دیاب فلا نکیل * تسه ریش مشخو
 تسا هلاما هدعاق

 هچنا "ار وکسو ءزیه رسکب (ف) اپرازآ
 اپرد * دیوگ لایک نابنت ور اولش یچ هتنکیم ابرد
 اپ را زا شدوبن هگناورسوچ

 کی#* دیو يرغن هنلاروام ( ف) و درازآ

 زاهب يوم نآ * ار ناهج هک مت وايسزا دایم یوم

 ۷۹ بزا
 ازم * نابز یئادب ین اولهبرلآ * یدراز"و هتفرپس
 .دمرهغو فلا دیب يهاگو * یاد یهنلا مو اماود راز

 راز بیس دتیوگ هکن انچ» هم7نینود دیللک ف دحو

 مهنلاروام یر همی ینعب

 دش روکخمهلرازآ ينعيب (ع) شرازا

 زریم لبقد ندوب ترابزب رسکلاب (ع) .یرازآ
 ۱ هنن ام و ماولشو

 هتنسا مهارزا هطوقتم یبغبو مسکلای ( ع) هغازا

 ندبنا درک

 ندرک مود (ع) تلازا

 نازا يب مع مدو تساد رقن و,ز یدعم اهن" هک تسا

 کز انج سکلاب ناز او هلفیب یمتعتغب ناز او ندش
 يشحو ناروذاج هناخو یبیوچ
 « هشهب يمايبيزا هکنا ( فر يناهج نازا
 هش اپ

 تسا هییس يالکز |

 ی
 زبن هم ریثبورا هاریهو نالفربارب يقعي نالف يازآ
 تسدزات ينعپب رسکب يازا هک دیولپم دیوم بحاص
 دوب ده ار فیحصت هتناوخ دیب هلن او

 پورغب کی دزن هطوقم ازبوسکلاب ( ع ) باپزا

 هانیب ندر ورد ياپ زا و ناب ز يا ندشززجاعو ید

 نداتنارد يتعي (ف) ندمآرد ياپزآ
 الف ا دقیاط ما ینعی ( ف) نابهذسهب زا

 ننناد کلف زا ار رشو رهخ دک دیک

 13 اف رانابودو دیم ( ف ) ن هیدیرزآ

 دل خرد نایم رد



 ارا۰ 1۸

 تسا بیاجع نیا هداد رارفرهش ود هد ارخ فیکصتب

 ندوس7 ینعیب فوقوم ییجع ياز اب (ف) را
 تسهافسد کز ا * هتک ورسخ رصان مهکح دوب اس ابب

 رز 1 سیشو يونتيپه لفنع فکبارناج# نا دنخس يوجبلب

 يزيچ دش رب ارب دیجعم "ازیو سکلاب (ع) ازا

 تندر و او د وب يازو لصرد روم يز از ا تسا ر دصم يزپچي

 دی" يم زین رب ارب و لباقم ينعيب و هندرک

 «دنی دض ینعیرح هل او عتقل اب ( ف) ۵ ۳/۹

 تسار جاش کیپ دک یسوسو ورس تحر د رونسد مد

 هک يتخرد مان و ادج و :هصلع ينعيبو دشاب هتسو

 تسادیوم مدوایوُک ناف لمدو دنیو ییاکبش دنه

 7 ا,يومن د تاقلعتزا هکره تسمن تحخ,د
/ 

 تسب مجفت كم ۵ يخس ینعیب من و تسا دم داز"۲ #۶

 بالکن ناز ا هک يلكخ مان و ورس تحخ مد زا سنجو

 شقب هأتهرخردو دتمان لک هازآ ار یتو دنز اس
 11 هجن انچ تسا موتسم هدمو[ ينعم هک دیو يسل

 را مدرک داز"۲۱ ,«د۵ةب نالق

 يسوس و وزس زا دارم لوا و مداد تاجن شتیدویع

 يجلو تلعودبق يب دبق ز ۱ هک دوب دناوت ما ۲

 «دوین مظن يونعم يولوم دنا غم افرُگی د خانت یتسوبیو
 وورسوچپه * هنک تداش و اهک نآ الوم تسیک#*

 یعیدی تا مایتخا بحاص و #* هنک تداز"7 سوس

 و هیفس يکي تسا عون ماپچ سوس هل هدر وآ
 تسا موق مم یهاش مز راوخ کر یخ ذ مدو دنیوگ داز

 رد دراز هک

 | منا

 1 دف هن هوجم هک هنیوار يفخ

 هجنابچ هنناوحخ داز"۲ ر ابتعا ییدب ار لسوسوورس

 * دنکیم یقعم یبرب تلالد ي دعس عنمش تیب ییزآ

 ۱ * ير" يهن نوچ هویم يسک تفکر سپ
 یاکاز۲

 هو د ]۵ با وج

 ددرو۲ نانسلک ر دمو ت ینس دهد

 هک روم ان تعخ ید ی دنچ هک تن دیسرپ ييبلح زا

 ه هبن درک دنم و رب و تسا د دی رف ا لجو مع يا هح

 چیه هکار ورس رم دنا «دناوخنداز"۲ ار يکي چیه

 را

 د ار يكي ره تسا تیکدح هچ یبرد در | فنری
 يهاکو دنا هزاتيه اکن مولعم يتقوو تسا یبعم

 بتسپوخ تقو هه و تسین جوجش ار ورس و هد مم زپ

 اف (نلع یبزا ورتو «زاتو

۲ 

 ناجداز"] تفص سپ غر

 مود # دار شاپ وربس رچ ۵ ۹ تر و

 نالهک تیالوو درتشیب و دق دنلب تسا یتخ رد مان

 اهخاقشو دسر زک داتفه و زک تسشب ی ي هنلابو دوش

 تسار شاهفت ودوبالاب مد ربوص تخ مد هننام شی

 یقاص و تسا لاونم گیرپ الاپ ۳ شبوچ و راوپفو

 هشاب رت 5 میر راذچ بوچ رهشوج ما یکیل راد مهوج و

 دار[ وج هت یآ ک همی میم دیوک هورغش فرش

 * منیچ تبع نوچ تریوص لآ يو دنه یم # متخر د

 ناموق نا کچوت تسب هبصق مان موس هک یا رخت

 ترش 3 اجتنا پارش و هنش اپ < مچ دمقس شمد سم

 یفونسم >للا دیح بواتلا تشزن ر [یفعم یب | تسا میظع

 رد تسههام زا يعون مان مراهچ هدش ه دوین لغن

 مجنپ هشاب میذل تباغپ تشول و دسزپ الی

 نآ و و و پوچ میاهب نوچ هک تسا يتخ مد مان

 يعب هب تا رایت ا زا ينعم سا هنرمیب دنروخب

 هک تسا موفرم ریبعنلا تلماک مد مشش هدوهن لقن
 ما دا تخ مد نآو دتیوگ ار نژرا تجخرد داآ

 ياهاج را رتشهب سماپ ناتسهوک مد هک تسا يهوک

 هوش ید

 مد هل کگورعم تخرد تو تعحر هد تر

 هصاط تحرديس ماغبو ذنن رخ یجمزرهز نزاع

 و لظتح یتعیب تسا موطسم يماس,م مد و دنیوگ ار

 لح مز نآهب هک تسبغیص و دنناوخ ییاکب دنه

 هنناوخ تورنع برع هننک

 يسوان بناکاب هو دیم , (ف) نانتد نر"

 دو اور )نیس هوا مو ۱۵1۵ عنفب و

 ناکداز لاطح و ابلواو نآ



 يرآ
 * تسجسداو نوراب ارمناهج *

 و یی ابیز و رفموبسو مکی حلغب ( ف) هنژرآ

 بئاج ناحیه گنسرف تکیب هک تسیهوک مانو يرتهم

 تسم موب رد تست

 ۱ زهنو تیزر لو اجد يولپب نابزرذو تس ] عقأو برم

 تسا ه هی هنسپ و اجیز ور اهب ينعيب

 هلثم ( ب۱ ی دنورا

 ؟اوشدینوا تیوب( عمه را دنوزا
 9 دم ( فا) 4

 او رث "اولاح

 ییورا
 ی ارد هب جت فررعم يايو

 ی نگو

 یدیناسرت هلاپهميار وکسو لوارسکپ (عا) باهرا

 م ار"۲یب و فرب یتسج يياجپ ر کلاب (ع ) " جاهر اهرا

۳۹ 1 

 ندرتریخات و غولب دعب دون اس, (ع) ۰ تفاهرا

 اقنت و در تیلکت و رید زاین تفوب 1 نزاهف

 نازک ژوفتهو یشنناد ير من دربون همت
 ناهزا نگر عن نرو نداهنو وی جادو للکل اب خر

 قتحا حنا کله رد ]

 تسی ما دوديم عتغلاب ۰( تف) ياه را"

 درک كوححا فبقتت و ندوم ز اب

 نابززبتيتعیب ( فب) نابژپرا
 تسیا هبضت سرما فاحب (  ف) لتهرا

 لا يضر شی ادم اش دیر
 ی

 ندرت السعو.نهش رو هنیک عدقلاب (ع) یکی ۴

 نا دیو باقر نارایوپ اصلا راو وتو
 تسلايپیه را رد موهنز و زی مود رسکو مکیاغتقبو

 يلب ینعیب.  .(سف) کر
 یی وه رکاب ع)..ایرا

۳ 1۷ 

 عیج بارالتاعو گیر عتفلاب (ع) بیرا
 نام یو وا (ع) اصبزا
 هد رک حذق مالسلا هیلع عش وب ترضح هک ماش

 هبناتعتياي یوکسو ار سلب ( ف ) نیربدبرا

 * اب نوکسو مود يار رسک و هدحوم " اب عتف و هلپم لادو

 لب هنئام تسیارد هک هدر و۲ نوناقرد ری اصق

 کز رب مار تی (ع) :شیزا
 می

 ریچراوازس ضیرع نزو رب سکلاب ( ع)  نفیزا
 هب رف ناوهحو ل اب و عضاوتمو

 دوندنزرخاررا هکيدرمحتفلاب (ع) طبزا
 يد مس قو معم "ایو هروسکم ياماب ( ع) غبرآ
 تشفدنزایو هتشیاشان یخسزا هقفآ لد م د یسک نا دک

 ده ارخ هچنانچ تسا دیجعم يازب خیز ا یوعص و هنیلو

 ۳ سم ۷۶ اکنن ی مغزآ : * یب ؟ینا و رسخ 7

 * هتفرگ لدب یمز غی راک

 تسا يداو مان کی مش نزوب حتقلاب (عا کیزر۳

 دناسارآ یاه هتتخن و

 تشت متفلاب ( ع) هکیزا
 راپچ هکي دتبسوکو یسکسمو هشوتبب ( ع) " لیرا

 ار ام ) لاسو نز يب هيم و هاش دمخسوا يا اب وتسد
۱ 9 

 دوش فیرابنوچ اهلی (ع) 1
 ندوآم هار ار جی اهشتو لو | حتقب نر ۷

 نیدرگ شوج و ن دیینجب ياجر او ذرت تلالد هانگب و

 اوم دچن اچ تفس شه اوخ و بلطلها و نشو

 ۳13 * یتاهایس لایکزا تسا تبب نیا تق
 شتوأر هبنب نیج سينکيم هچ# دنک عیج هجيسکشت 7

 رومان نزو!روز7 و هنمز ۲ تسا بکرم زا و 9

 هم انفرش مد و ضرح يفعيب ز 7 ز اینک م واو حتقو از لوکسب
 فتپجوز] ار وا تفورعم تسیربت مان 7 هک هک



 ۱ نرآ 9۹

 يمروخ و طاش یینعتعب و 0 يدرک وذاز تفج

 ون زا يءيجو سلجم و تسیرجننت ر د ییجنآ بآآ

 هاب لاراو

 شاوآو يرازب ندرگ كنابرسکلاب (  ع) نانرا

 ۱ نایک ند رک

ای دششاب هدام شوکش ره قفل اب" (ع) بنرا
 رب

 شور دتب او
یزآ دقت يضعب ءد ام

سادعدام بن زا 
 ت

 تنه ابمکتخ و تسا ينز مانو روبرن ما تسبع ون و

 حیجحذقل اب بناماو

 و و اب اب نایم یزلب يانارعتسا ( ف) هنرا

ِِ 
ین نا امناوهعاس

مکی مضب و هنپ و م
 و وتو موعسو 

 خ مضو مکی حناغب لمق
 اس میج و حوتفم يامبو

 زین و ي رمعخذ اهج د وقب تسا هد ۳ 959 | ففشم

 مو جثر

 رو دیرفرسپ تسا چ ربا ب رغم

 نثر درهث دروانو مز رو شاعرف و شاحرب وماکیب ار وا

 هلجد و دور يکي ( هق / هه دنرا

 هفاک و هد ز یولبوقغم 1 اپ ) ت  اعتتزا :

 يباير اف رمپاظدتیوذ ار فنر و دو ] ۵ یتعم شش يپجع

 مدعخ ي ور تر اث 9 فلت رچ * هیامرق

 منرآ ی يفکيبمو د * نر داب رز ولو ترکی

 كنج دز اب ملظوت دمبرُذ*تسار يز اريشروصتم ادلناب

 « ۵ اذاپش ینعیب موس * كن ۲ زا ه هی ی شتسو 5 اب

 هات هسح سم يوس دنکوک ره *هدو ین عظتیکدو دانسا

 تنصم مراهچ نمالد داشدوش هک ده اوخن کت *

 ق زا گره دن هنگ یم اسآ لاک تسا جن
 يروپهب هکیسراوت زا زک ره هن * يلن7 ي ويب « دسر

 و قوت ملسم ارت هتشک

 * اپ داو تكنر و لف۲ یهشد بیصت هدوب * لایق او طاشن ,

 میق لبطرب *دبوُل هورفغش فرش دوپ هلبحورکم مجذ»

 تن ۶ دومرف ير داضع * يرا 7۲

 دن ورا
 تنر[هچ يا هشیپ ده اش يا رک * ثی ام دننز يپه

 زین كئرانگ ارنآ و دشاب مکاح مشش * تسا
 ۶ یعلع تسا ينغل کن ۲ دیوکن ینامایی و هنناوخ

 ينقل و تسوا ففخم كنر هکنآ اب نول يقعيب گن مد

 نآآ :بیقعن و تسوا رغم هنر ينعيب گن, م د تسا
 مالک رد هک تسا یتغت باب زا يريافنا تبب مد هگنرب

 تسا نول يتعيب ریهظ تبی مدو تسا عیاشامدق

 هاش يآ دوم تمب بر دوتسا « دروآز هنزگر ه شعب و

 دمو ۲ اناپه ينعهب يارب هج را دش دناوت ينعيغيا

 دعب نواهبرف هک كاعض نز مان ( تف زاونرا

 دروآ د رخ هلابح رد شانشک ز)

 هنایم مقب (تا) هنرا

 ثتش ذگ ينعب ( ف ) نر

 و ندرت يرايو ندرت هابت رسکلاپ ۳ ءاورا

 ار یسک نهم مای و

 اهیویدای و اهناجیذقلاب ( ع ) جاورا

 و وام مضب و دیلاو حنفل اب 8 گر غاورا

 هند موضب م دم يولکز ا هک ي اب يسر اف واوایذپلاو حتفلاب

 هی"رب زاوآ : لوک زمچ اد ماعط

 یتزجوتخرد ندش راوتسامشلاب (ع) زورآ
 وب ندش هتفر و نبی مهد, دوخ و مرز رد

 بش ماش .درننو ندش يوق و یحش تیاق و لخب

 نت هنه هک فورعم دیب (  فر

 یذعم یوم يد زین واو زمتبو .دهناوخ راه د

 هدرم بل هشبپه * دیامرف يم اظن هجاوخ تسیلوا

 ظفل قناومو ۳و | دشاب دبغور" م در اوحنم اسب

 عبص وچ دریک * يناهاپس لایک زا تب با مود

 نابهج رک اوضب هک! من 7 * پاقف ۲ صرق نا خر"
 یک

 همان و او با 3صببقورعم( عر فرا

 نور"
9 



 تبث و دراد شوخ وا يوب و دنام هایس ياهچ را دي هک

ر اوهنک ناپسب م حقفل اپ ) ع) مامر ]
 مسکلاب مام

 يعضاوم مانو ندش شوم احو یتشادر رقم

 ؟راوتسارسکلاب (عف) .نامرا
 دد وب ترسحوو غم" و خی مد ينعيب فوقوم يا مو دیلای

 شراب رد. و

 شدوب هکار ویا وحره * هیامرف يونعم يول وم

 هجاوحخ * ناکام یرهشد رم يد مک تس ام * نام
 ۱ * تسا, ينامرک

 میه شتسین هنیی وث ما هی د هک مه * ,یام ال تسه

 1م فاشع بش وز و ,تقارفز

 ناریاز | يرهش مانو تیب ماع يزيچ یفکيبز منو # امر

 یهرمنامما هب دمادهن نزیپدک * هیون یسو هرف نیمز

 هک لیایک مدا رب «دازهنن مانرسکی ( ع) لی امرا
 لی اموکیی# رب دو ه دش هل اعضیخوطم فیالخ تبیح يا ۰

 يرايب ناشیا زغم هتشک هکرغن ود هلیج زا ناشی | دوم

 نوچ دنتف کی هر و رها ,رغن کیدن د ] دیم ک اعف نآ

 یاشیاب دنیس وگ اکن دنچ دن هش يم حیج یی ۵نچ

 وقم دیارح و تشددو هی ورپ هک دتتفآم هند دیم

 هچ وکرجت رسکیو

 تم رتسک ات

 مه یوطس و هلیم يا, عنفب ت : دمرا

 هیشیجر میاد شیپ م هن# دیو يسو درفراوا ففخم
 دنا د كنهرف مد و * ما هب شن اهم موی هی مپ هک *رق

 هنیوگزین د ماجذلو هنشاب ه هبشک یو, نآ زا هک

 نجتوم وسکم میم فوقوم راماب (ی) شمرآ
 دی امرف يرذ] میکح هاب شم ]1 ففحم هدر دط رفتم

 یب او يم سانشرف وجرهب ی هی اين سسگره ار دار *

 ی
 ِف

1 

 لشممآ فلخ لرد * دب ایپ يررپ دیش وحات

 ست نرآ

 یر ۳

 ریش يهحاوخمش يك دنب نا (ف) ناغمرا

 نانسودی رب هک هفصن تسا فقحم مومسمضو مکب جنفب ين

 دی ةيابوحن مابپ ياجرنآ

 ار نآ و هد يک لقن نامگر ن نزوپ اوعشلا
 هیومر ۵ ودنیر ۳ فا »:پجعم ییغياجبو يناغم

 داد ناعمر ۳

 دتیوگربن ا,دروآ هارو تسا یبغ فیحصت بفاق هک تسا

 داتسا راد تس | تم یب رد هکنانچ .هضا رع پ یعو

 يق اعم را ریمه * منک ير اير,هب رفا ییزا هعب یم *

 سه
 دش موقرم هک ناغمراینعیب (ف) يناغمرا

 شور دو یمکسموهثوت ي ب عذغل اب ( فر لسرا

 رلمار او هوهب يقعيب تسا تاغلا لح رد و نزن يب هرمو

 تسا دیوم رد عپج عتفلاب

 و هطوقنم ره يار و ییتعتغب ( ف) هلمرا

 جافحمو ریففو فیعض د یم و رهوش یب

 ( فر نمرا
 تساوهب بوسنمينمر | مشی رب هک هیاپ

 مان موبسرسکو مود نوکسومکیمضب (  ع) ایمرا
 ناکلم یب نایلب هیسا لیقو مالسل | هملاع وضع

 کلجک يا رب زا هک تسپر اخ تفد

 ءول رد تسایتیالو مان عتفل اپ

 نسبمرا

 دنرب راکی هیوخارد هش اب مرن

 یجنچیهو نذیمار7 ففشم . ( ف) ندبیمرآ

 هیبمار "او شم | ز"] ففعم 5۵م رو شمر ۲ و دمو[

 نم ۱م و

 رب اوت در رک ناور * دیو دیجوت

 ی

 ینام و * ماسحخ ۱0 * تسار یجاغا



 ۱ ما ۹ ۱

 یلنثون و يزينج یتقرگ هاب هنضب (رشب تشکنارب هنتشوب

 نآ دسر تشکیهگ يتخ؟ عیتفلاب (ع) ۰ نباقرب
 يراپمب و تشک تف"۲ تنم ساک دنیوگ رزین نا

 اروا تسا مشچ يز ایی هير وپشم؛نافرب اما هدور

 نیک اب لونک نت دنه درو اسم درو

 ندرک گرزب عثفلاب (ع)۰:بقر |

 ياشقن وری هچنا و هكنلپ عنقلاب (ع) طقرا

 ۱ دش اب هیغسو هایش

 ندش دیسو هایسرسکلاب ( ع) طاطقرا "

 وای ياطقن ورب هک يزاب حتفلاپ ( ع)
 بلقت يفب زا تسی!هلببق و هش اپ یبیسس

 يهوگ مان عتفی" (ع) هنئرا

 عتقلابو يناگنو يضوم نیتهنغب ( ع) کر |

 در

 یبتنغب و ياجب ندوب عیقمو کار ا تخ ,درنش ندروخ ۱

 کار ۱ ند روزا مت يزاببب
 ردییزبو نخناشن ريرسکلاب . ( ع) باکرا

 ۱ بسا دم7

 ندينادرگزاب : (ع) ساکرا ا

 مکش مد هچب ندش:لرزپ (ع): ضاحر ۲"
 هکلو نایدام ۱

 کارا

 یکرو تسا:کر عیج عتفلاب (ع) ناکراآ
 دولت د بذاوج ز ارت يوق بناوج يرزيچوو رچ سغل اپ

 یکرراپچزینو هنی وا ر عبط راهچ اگر او نامدود
 سین اه اکن"ر سکلاب ناکر او نآ لاقم او حلاع

 تساوخ يتعيب رسکی ( ع) يكرا

 نلآ ندز

 عتغبو نامانبرضکل ای (ت)

 تفغسو ینقرف نادندب حتفل اب. ۰ ( ع ) مرا ۱

 دشاب ناوخرب دچنآ نایت و د موجود ام سم یتتات ۱

 مد.تسیعضوم عضلاب و یتسی .تسو .نهرک .مرتو ۰
 نای ابی رد هک ملعو ی اشنو سل کی نتعتقبو ناتس مبط "

 مود جت و لوارسکبو .هننت اپ رب هار یتخانش هتجی *

 * هدیوک عابر

 مزاا

 هلبیقم ان ایو ۵اع دام م انابوداع ,هپمانو د اع رم مان

 ۵1 هش تشب غابو يدرم مانو سمافب تسبعضوم ابو د اع

 هتخاس ناهنب مدرممشچ زا ترعب اروا يلاعت فحدک

 تغی رعت مد هکنانچ هنیوگ متشه تشب ام واو

 نامز توارط تساو غاب هک ناسنیز 0

 ۶# نانام مشچ زا دوش مرا نوچ هک مسرت * نامز

 هک دنا ده درو داع هادنت تشپب و هناشن رسکل ابو

 هک اجنا ات يتفريم ن"آ يال اب تشخ لی.ءام شش دعپ +

 تساوخو هش رایت ءاک رهو یی "۳۲رد تشب ثتالص 7

 صیق شن اج در7 رهرب هار افت او دهوش لحا دود هک

 هک دتیویم دکفا و تف ابخ یتقر ۳ یندرک

 تساتاغلا منکر دو تس اطلغ یا تسا یبیهمتنه تشپپ .:

 يرهشاياي داع مان تسپ هه ز ر دوتسا د اع زهش مان هک

 هح وتغم ار دی.دفتث و مشل ابو اهلنس تسا جاق ردو

 هزیا یلنسو ناتشکنا فارطاو انا دند

 ندنزونهاب رو یتخا دنا سکلاب- ( ع). اسوا

 ندش نوزق] و

 مهلاب جمر و حمر رعیجعتقلاب (ع). جیاسزرا
 اه زت و هززجن

 نم د5 :شاع زا ینعپبسکلاب.. (ع).. نشامرا "
 هشروک

 !مزیچمرف کید ندین اموس رسکلاب ( ع ) ۰ ضاسرا
 ار يسک بضغ و درد وتو دنا نودینازوسو

 ید ز مضب ( بو ) فاسرا ۱

 يبوچ ام واوالامزوا یفعی مضب ( هدق )  کحامرا

 ه راد شوخوا يوب و دنام هايشينبچر !۵ب هک تسا |
 میقم رسکلاب کام را يبرعردوهشاب ییمیوا تیفو .

 ندش

 یبونزندشءویب ونتفان ظکلاب (ع)  لاتمرا !

 عیج حثفل ابل اه را و ندش شیور دو ندنامهش وت
 ضوزء وبا يگيمانون ندود هی ومپ نینعفقب لمرو لر :

 اتما یبوچ خفل اب لامزرا يس ز افردو کدنا نار ایو



 غیا
 تسا یشخب نیو دبومو ي محنکسرد ( غ) غ را

 نیغ عمرم ۵ تا دا رد » هنرپ هب امرعت تجخمدز | هجا

 هد مو[ ه)یهمیمع

 ندرل شوخ شیع هطوقنم یبخب ررسکی هاغرا

 :. یتشگ شیع هنوا دو

 ینروآ مشخبو ندرکماوخ مسللاب ( ع) ماغرا

 يفق ندیناس, لاخبو

 ۳ وأو رجب | من ]بی ] يوج عقب (,غر واغراآ

 رت «دننک تیفو عتفلام (ع) .بخوا
 لادو دز یبقب ر موم يا یاب ( ف) «دغرا

 مقر یلیشحخ لوا داد ینعم و د یفتشم ي اه و حوتقم

 یحخرف دانسا دن اوح ریذ ه هاغ ما ار یتو نیو ار دو ۲

 لیپ* ۵ رجن دلی هی وت شیپ رفا هدنع ما رهش# نی امرف

 « لس صرح يمگيب مود# لا هجعبد درک وتدرگ رگ( هتفش"

 هدغ,ا ینب ه دنحرف نز ورم (  ق) ی دنغرا

 تشذت هک

 با ( فر ی

 و میبد ی ی نوچ زین و و طی
 زاس يفرابکي هعرتتم" اهز ا وآو دفلتخمریم ازم اوج

 هنیوگ و دتمان نوتغرا زین ام 7 دنز اونب و ینقک

 ینشکیم رب هک کتب رنخد دانفه هننام وا زاو"۲ وخاس

 یم هک هذینت یلضاف زا وا هک هتف يريلناپچ فلوم

 وذراد اه هرجح و اش هناخ هک تسیز اس ماد دیدار وا

 ونب "۲ ز | ام

 دچن انچ تسا

 نایمور زا تسا بی رغ تیاغب شاه زاو۲

 انوبب ناس هک دوشمم مولعم ي ر دنکس

 را ونک * تس دب یک ر يانناب رطم ابی #* ها ۰. دن

 تس اموک خم لوا یفعیب مین یغنر او # تسکش نانوی ي اهنوقغ

 تسایپیهاربآ و دیوم رد ( فر نا وغرا

 تسپه ای لیفو حرس تس ۱ يل مان مویس و مکی جاقب

 س ابر

 مآ ياهحات هک تسا يفخ رد هک تسن" بعصو حرس

 اپری ابکی لاس م ایت ردو دوشیه اجرم نوچ کیر اب
 د وشیم :مولعم لم اتیودمآ لی راب

 .ییرم يتعي .,( بر. نت ناوغرا
 عرسذ),مویسون می عتفی. .(بق) ييناوخرا
 را هک يساو :ناکرت لصا .(بفر) نوغرا

 ذوب یزاق بناجغاو يآرت بناج

 عیهجافرهنو اه دجو اه هنایس مشلای (ع) فرا
 تسا فرا

 نفُل شعفرسکلاب (ع) .ث اف را
 مرا ر ياهلغب نویز,نایمدآ حنقلاب ( ع) غانرا

 گچ ياهاکن دن حیج و تسدو

 یتشاددرسو نذر يمرنرسکلاب (ع) .فانرا

 111 نمک

 نذیلام شور دهه اردوخرسکلاب (ف) یاثرا
 تشپ موبسو مکی عتنب (تا) .تفرا

 هایسو دیفس رام (ع) شنرا

 رت هی ج9 9 (ع) ینرا
 يياوشیبو ندش باوخ یب یمتعقغب (ع) فرا

 رسکو مکی عتقبو فافشورت کیر اب فاق دی هشت هبو
 تسس نایسیر و رغ ال مو ۵

 کیهزن رسکلاب و هاگنماجح عتفب (  ع) اقا
 یخ رک هاغبو اید هر افکب يتشك ندینا درک

 ار يسک يزيچ ندیشخب رسکلاب (ع) ؛باقرا

 دشاب وت رانا یم تافو ما دعب زیچ با هک هجو یذب

 يزايب و ندیناجرب زسکلای (ع) صاقرا

 ارتش ندیناود هیوپ هب وار کدو یتشاد

 ندوین قيحا رسکلاب (ع) عاثرا
 یتکرگ دنبو نم ؟ تفت رتتکلاپ )یر فراتا

 درک وگیبن ندینادر «دنب و ندینادرک دتیو

 ار تس

 رسکلابواه هتفون وان متفلاب .(ع)  ماقر |



 شرا ۳

 اموا و نوطالف ادرکخ ات ملع مدو دوب راذنکس ریو

 ۱ دنیوگز من وطسر و سیلاط اطسرا
 هکاطسرا ينعپب عتفلاب (ع) سیلاطاطزا

 ناداب۲ شیوخ مانب هک تسیرهشمان زمنو دش روکذم

 د وید درگ

 هلثم یتعتفب (ع) وطرا

 سیلاطاطسانآ مهنیتحنغب (ع) یوطدرا
 تشذکخ هک

 یهاشداب مانزمنو مش ینعیب (ع) نالسرا

 تسا

 مراهچو موس و مکی عثغب ( فر شدنیسرا
 . دوب ,دنکس سیلج و سینا هک ييهکح ماف

 هدرقییس نوکس و هزیه رسکب . (ف) انسرا

 هتک زا کسی

 هدز هطوقنم نهشب مونغم" اماب ( عص) شراآ
 تعنصمد هک رهچوغم رکشل زا تسا ينايا ناولهپ مات
 .فرعموا شخا دن زریت هصقو تشادنریظنيز ادن ارهت

 لیصفتب همانهاش عنبرماوت بنک مد و ثسار وهشم و
 * هنفک يورسع

 زار و ناگکبب هک رعم ۳ ۶# تب ددرک وچ يلو

 دتف ریدقت دنب و لفقب راک نوچ

 س واکیک ر دارب هک د ابقیک مودرسپ مانزبنو * دن رجب

 تفاسم یتصتفب شرازینو ي دنفقک شرا يكا,يو دوب
 هزپه فذصب شرو هننک زارف نوچ تسذود

 فاس ییتعتفب تسیریجنت دو تسا هحمآ زین
 همانر نکس تهب یبا ففاوم لغب اتمنرا فرطزاتسد

 ۳ ییج بدی راهم و 7

 تموصخ و ف التخامود و ملی حب شر يبرمع رد

 یشخورفا رب و تحا مج تیدو كنجو هننف ۳ و

 برج شخیلنارب و شن"

 نتخاس س رولد مسکلاب (ع) اشرآ

 دوو فعب ها , حذغلاپ (ع) ه بشر ۱

 را
 ناراب یدیناماب هروخ سکلاب (ع) شاشرا
 یدجناکج لا نوخو

 درک مارد ندرگو ندرکهلنرجت (ع) فاشرا

 وه
 يئدنشخمد يکدنا رسکلاب ( ع) ماشرا

 ربن ملع هک تسا يناولهب مان عنقلاب ( ع) بیشرا

 و9 هار ينجيمو تبداو را وا
 نتشادهاگنو ششاد مشچ رسکلاب (ع) هاصرا

 دصر,عیج عنقلاب و هام مد

 ندرکراوتسا ( ع) ناصرا

 راوخبوچ تسبم رک یهتعتفب (ع) هنصرا
 اهچو تسب ياجرب یبمز عتفلاب (ع)۱ ضرا

 ندرزخو ماکد هزملو روقسو بسا يايو تسد

 زونجنو او بوچ هفصرا مر

 ری يلع عج يضا مالا عیج ضار او ضوراو تاضراو

 نوضراو غامد يرت ينعب ماکز

 ندش ه ابتیتستفب ضراو هتفی ماو ضرا ل اقیو سایق
 ندش لانیی,و تحارج

 ند رک دونشوخ سکلاب (ع) اضرا

 دقت هبرفوریطس رسکلاب ( ع) ضاشرا

 عضراو یدروخو ند ۱هربشسکلاب ( ع) ح اضرا

 هتعرد یجمز ندروآ ندرمب حاقلاب (ع) طرا

 ,ن داد ندروخ یطر !مرتنفو تسوب ندرت تغ اب دو ام یطرا

 : رترب حتفلاب ( ع) بطرا
 هلرزب يا, نوکسو هزیه عتفب (ع) نوبطرا
 يموم ميکح يدرم مانود دی د ماکو انادو

 ندیزرل شاعت ما ندمنآزرا ( ع) شاعرا

 دین ابافشو ندر وآ مد یقیب ز | نوحخ ّ ۱ فاعرا

 بوچ مضل اب وام کشم ندررگ مبو

 ندزه زجن تخسرسکلاب 0 لاعرا
 ۱ تسد نازرل (ع) شعرا
 یآ تنومانع,وتسسو یادان (ع) نعرا



 را ۱
 ه دوب هاچ نااتس رف هد هن زا رپ

 موجنا اکشا و ما رسا نا يعود ( عن  ناج را

 هدشمر ازیو مود مضر مکی عنفب و يوم یمقیضب (ع) زررآ

 ( ف) زراو ق راوتسا و نم" مفابو ماناو .

 نلآ برع هکاپیو تیلفعو ر دق ق مود نوکسو مکب عقغی

 تحخر د لیق و نان تخ,د تساحیوم رد دنیوٌگ تیمق و

 ریون

 2 ی
 ندتت لگو !,یممز ناراب ندرکرت (ع) غازرا

 هطوقفم "1و فوقوم"اراب (ف) يدزرا"

 رک هز راو دشاب لک هاک ینعیب يفتخم ياهو حوتفم

 ی دنک ,اکت هاک هک هنمان ار يسک د

 فاص بآ و مشچ تب کو دویک ) ع  تتررا 1

 رخ" يتعم نیدب مج ماچ طوطحخ زا يطخ مانو هناشو

 طح اب ماج رد هداب * دیام رف يناق اع تسا يسر اف

 جوش رد # درادنا مضحخ ارعب رد هلعش * فزرا

 تسا يصخغ مانو کمنربشیشو مشچ هم مس تسا باعث

 وا هب تسا بوستم دا ز را هک

 دقم يزور ییتیضی.. ( ف ) ولژرا
 هنیچيدنيهک تسيا هلغ مان عتغلاب ( ععف ) نزرا.

 اصع نآ بوچ زا هک تسا يتحخر  نزرا يب رعردو هنیوُگ
 زأييیش زا یسرف يس تسا يعضوم نز) تشدودن مگ

 هعرجو نآ ماپ تارطق يفعيب ۹ / "ريز نزرا

 بارش رهلفکو شت هم ارمشر يص
 و نارفعز يم هع مچ. ( فر نیرز نزرا

 ناکتیاتشوبایحو

 هکبرایدن دیجعم "!زابو حنقلاب.(هف ) .کنزرا
 هلئثپب کنن اودوب زبس

 ششک فوتوم واوابودودیم . ( ف ) زر 9

 نیک ت ون ب رع لها هکرط احخ

 هننکوزر7هچنا . ( ف) : هن اوز آب

 ۹( ننز

 تنسرپف ناههیز ا موزرآ

 لک هاکو روشتک مان عتغلاب فو ءزرا

 ر ان تخرد يضعبو تسا يقحخمد مان رمنو

 مکی عتفب يبرعم و هنیول ام رعرع تخم ۵ يضعب و دنا

 بحاصو دنبوک ار رب ونصو هزوغلج تع
 مدد مآ مویسو

 دن وذ م اچسب ينتيب ام ظرن ما سوم اق

 * هننک لی ۱! ) رک ز زا

 < اش داپ مناتخ ۵ ان یتلاپ ۳ نونبز را

 دوب مارپب روت هل اهح مد هک ب رغم

 صاصم شیز انی هک يعلق عتغلاب .( ف ) ریزرا

 هننا وخ

 تسیاج سراو لین لص | و منیپرسکل اب.( ع ) سرا

 هر ذآیمسیلغت "عر انکرد ۳ هذی خب

 تسب رهش مان ز سیلت و

 درک تباث مسللاب (ع) . اسیرا
 ءاکنب مشلاب غسر عیجعفقلاب  (ع)  غاسرا
 هدرز یفعیب رمن غاسرا و ياپ و تسد

 درک هاکذزمت رسللاب (ِع) فاسرا

 ینشا ذگورف و نداتسرف مسکل اب ( عر) لاسرا

 دوخ يشاوم زا ندش مهنش بحاصو

 جتفلاب و سرب یشتسب تعس سکلاب ( ع) . نامیرا

 یتفرگ درک ينعيب زبن ناسرا و اهنسر
 یفکم ود هد ز یمسب موتفم" ار اب کد تینزآ

 تسار"7۲ ففضم مود دش اب تسناوت ینعپب وا دماد

 یتسار۲ ففخمو یتسنارت ینعیب (ف) نتسیزآآ
 "دم" وا ينعم زا ودنتسار "و تسار۲ سابق يب هب

 ورب يفرح نوچدوش لب ایب فا هچ دوامن و تسراهن

 هی این مد

 يحرف داتسا هشاب هتسا 7 ففغم (ف ) هثسرآ

 ای و * مناح دصزرت هتسر۲ هلمزبب ایا * دیامرق
 * بارهس دص ز رث هن ادم هکرعیپ

 (۵|غدانس | هک يپيکحمان یتعققپ ( ع ) اطسرا



 را ۹
 ناب رب #* دابتما را تسا تبب یبرذ

 _ ین یودما ید هیبخ کی * یونم دیش موخ وت

 العم:نرودرک

 مناخرب تیایعز:يزيچرتكلاپ .(ع): .ج او كزا
 ندوژنا

 ,دک يچاک دتنام تسا يماعط ( ف ) هل ورا

 هنموخم لشد. رد مد مو دنیولدنپجتس بد مت

 ماگ رکش ساقی او ی شل ب ی یق تا

 ۰ ۱ تسی,وئاج ماف مویسو مکبحنقو
 ينعیب لر ۵, ۳ هیلاب ( بف) «: درآ

 نشر وک,نم درا تعلب هد روز ورما

 ۷ مان ( بف ) هلاهدرا

 هلاق او هلاتزا روا و هنزپ دیدرازا مک طعق مابا راد

 مد مر فشمپ هتیوُک هنیجتسيب رعب و هتیوگز من هلادراو

 7 (ات )۲ ۶ هنر و ریقف

 ؛ویم مان يبيمآ ریاره 1 ع) ک رعب : را
 رب لبقو هیبتسا هبوم ردو ه هبلام ينعي تسیا

 ز هتکسرذ يه وک م ادایاو لاکتنچ اب مضب هم
 دن روخب بطر وب اشو داناو ته تسیززبج یو سو
 یش روا ذم هجذت هد ر | هچجنافچ

 زین و هپلا و یتقف اب )ع) کرجت :ه۵ را

 |, یآ تسیاهوبم مان هک لر جت کنچ يات مضیو رصقلاب

 هی وز بن يهوک ما دا

 ينب امرخ لاکچ تنم .( ف) . ایرخدرا
 دنمل ام

 یار اپ وا و حذغب ) بف باش ودیدرا

 پاشو و اب طن ز اسد مازا هک هدیل امينعب تسا يناکچ

 دن ر وضمم

 یا

 هتییه * یبزورقو يدز او يپهبو ي ال * بو سو دف

 * یبم ز يفيي هل ال زار
 ينعهب تسا تاعلل)لج زاد (رتجژ :نبهدر#

7 

 تشوب ید رافقخم مضل اپ (فق (

۳۰ 

 ۵ را
 ۳ هی جت

 # دمتشرق يمس) نز ورب ) تب ثشربيدرا

 هام کی نابیسرافر وث جرج رد , باتق# :نذنام
 هنج و م اب وا نایمور و دمنآ وخ مان یی اب ه در,

 |یتیعبج كنه رک وا بز دنکم بحاص دتماپ مهیج
 طلغ حثغب و فلا مقب هک هد رک لغن يدجا يشو

 هچنا اما یآمض و فلا عتفب تسا دیوم مد "و تسا

 ۱ عتقب دوشبم یوگ خم اروانجم رد لاشعلا

 عام ماوس ز ی و و يس ناف می ود ءامو تسا ر وپشم

 لاک یجاقم) ز وا ام ده )عوکا زیپ حب  ذک هنیو سوق
 ۱: | الهلال ابی مو و تنش 1: فلغتم و دهی تتشچب

 هو مارهب ثشتارو هقفُگ ین ۲ يتعيب كنه زف دو

 دیابت کل از کیش لیدر دیار تنم وشواچ #

 زینران لک ما هقنرق يتفيب اعا * تدشهب رد ی وتع

 دا نه رف م دو ذی يم تسا, فلکت ک حنا هُ
 يد ما هکا رب ز تشهب كتفام شف بلا مصلاب تشزن

 ی راع شیر نیر ور تفکر

 الئام شپذ وبابنوشند هک ,د تائاین ود۱دنعژ

 نفره مان يهش رق یزوب ( ف ) یههرا
 تس |

 رکرغالو یدربيسگیهاتبرسکلاب  (ع) !ذرا
 زط دنام اب شف منا هچن اچ موقس

 دون لارا
 ناف اشرف

 ی ده ی تر را
 قیعل الذماوزت سکان و نوب رز عتقلاب ۳ع۷ لا را

 25 ربع ینرت نوب ن تسا عقا و خیجم ارق مالکمد هک

2 
 مان هیجعم )15 و مویسو مکپ مضی ( ع) :.ناذ را
 ءاچو مالسلا هیلع بوقعی ریق هک مامت رذ مبظع تسی رهش

 مالسلا هلع ب رقعب رتم, یکسم و تسا اجن] فس وب رننوم



 رخ .ستع 6

 رهشد ۳1 8

 مان ید ار ولا و رابیا دنقسا رمسیپ نم ز ناردا هااشداو»

 ی

۳ 

 ایر

 ۷# لییز تیک
 یچاک هننام تسآ اعم ( اف ) هلوترا

 0 مدم و هنی رکن  هتجزس نب رب  دک

 ۲ ۹ : هنروحش

 مرا لفار سین عقاب (ع ) ات ا
۳۹ 

 هد ز لقهص و ف اصو شور (ع) نس هرا

 هک تسا یتبالو مانهودپم:(اف) ناتشدرز۲

 دوش يم بوح اجنا»رانآ

 مان فوق وم ادای و:عتفل اب ( ف )

 مکح رد ار شیوع يفخد ياتپه وبهوب متن

 .پارلدو «ترو ۲ شدوع هل ایج رد. يفسرپ |وننث "۲ بد

 پس اقشکشهج نوچر ایدنغس) ییی6هبو داز وزا ياهغار

 و.رهق ينعيب در هچ ۱

 هنگ اب دم و تسد و هصن اب

 تتیرت زین گناب مش کدرا | ار وا و ی

 هیوپلا يقآ ذک

 هاو مچ
 بل تب

 د دم " ارواسحخ مضب (:بفر) هرخرهش درا

 هنخُکیضعب و ناکب اب ریش درا کد رکاب 7۲ نی وکت

 نآ لیبعفت و تسا عیعص لو ۳ 5 درک دار" حنا

 رم ده ارخ هرخ تخلر 2

 نارمش درا ينعيب .(بفر) .هرا ه ریش هرا

 ور وگین عقفلاب ( ع) ع درا

 رفوش هناخب مسکلاپ (هتف) فاخدرا

 ار میز نو
 تحاوج سام ینمش قلاب (ت اف) کی را ,

 4 هرآ

 يا را یی موس همکو کر مقب يکرتر شو 9

 (کررغم :

 لاکشازا يعون عتفل اب 0۳ ناکدرا

 برعم ناچ درا ای ولت کنه رخ رد و موجن رارسآو

 تسا یهدو زامیش تاناضم زا تسا یعضوم و ترس

 دزی یحاوئزا

 تسیا ه دمل ام رصقوهیب (حف) نجتکه رآ

 موتقم لادو فوقوم "ار یوم 6 فر مدرا

 و نوکسو حثقبو تسا نوک رذ۲ لک مان ءذز مجیب

 مناد # هیوُک فیل هنر ياه در وسز اد موسره لا دعتف و

 دیعلاو »۸1 مهب ز دن زاب*يسانشز اب ی ی

 لمات لام نیر دنکیل ءد رو7 كنه رفر د هکنانچ# مدراز

 تس 1

 رته يب مراهچو مکیرسکی ( ت) تم درا
 موبب» عففو لو ]مه کب+ )ت ( یک ا

 يتخردمان (فا) هم نرا
 تکرقوم یاتلب هوديمفلا (عفق) نفرا

 لورم رکش هک ناهیاولح ریلفک هتنام تسا يتل۲

 يبرعر دردقیوک هنوبار نآ دتش لها و هننکفاص ناب

 تا عم دلم 7 هب به ک 0 4

 32 ينعب خرس زد 0

 هک يقبط هننام دشای يقرظ ینعیب كنهرف مدو مشی ری

 ناحابطا هک رکنک لغم یشاب" ماسب خاروس ارد

 ينترف و ریو نغورو هنهن كیدرس بام نآ نامیاواحو
 هشیوگ زین ال اب ينقرق ارذ و هننک فابصع نآ هب نیآر مو

 یک ابی ورخ تسا هیوم مد (:تق») هندرا

 ربات زور ره هک ناحیه هار ید تسا یهو مانو يرتم و
 دم, د لصف



 هرا 3٩

 * لجرا ار بش مهدا دنک زور بپتا # لپعب
 - بحاص فوفوم میجاب عتفلاپ ( ف ) دنپجر |

 تسا طلش میج تکمح راهظاو تزعو ينبق ور هق

 ودنمونت و هنشناد نوچ تسا تایک رضا ییا هچ

 رد زین و هیاشن لک وا با رعا ماهظا تابک

 مذو تسا طلغ میجرب تکرح هک هنشون یردتکس
 خرم مد

 یم مراديمدهمآ ينعي حذفلاب..(ع) وجرا
 رس ود مه دک يناهسير مضل اب 14 عب) هننچوجرا ۱

 هتنیشن امد ناک درک و دن دنپ ياچ ابن ب ردب نآ

 هنشک فطر مط ندزلف اب بف ط دلو

 و تجح درک لطاب رسالای : (ع) نضاحر

 درک ,وهقمو ندمنا رغذ

 هورل ینعب طح, عج (ع) طاخترا
 مد هطوقنم ریغ يارب ورسکل اه( ع) ,یف اعتر ۲

 ندبب اتشوولی دز اینتفواتز درک ربات و ندیبناسرم

 یفشاد يماوشدو »

 . یاد يسلب هلخار رسکل اب (ع) لاخرا
 او اب ز

 و کیرسکب (ع) حر ا
 هدر و۳ تقل :لیجم رد دنیوک ن دگرکار وا هک دنش
 سوز یبسیرد) ينعيب خرآ و يمد۲ ينعيب رسکی :

 رذتسی رون اچ مود نوکس

 - هبیلع م کآ نب تببث يب شون نب نامتق یب لمنالهم

 س | مالسل |

 ورق هبجعم "اتخب رسکااب (ع) . اجرا

 تسس حتغی و ن درگ مرنذو نل هیود تخسو یتتنا ذک

 ندرل

 ندرک نازرا ( ع) ص اجرا ۱

 ثشپ دیفس پسا هیجعم" اخب (ع) لحخرا

 1مودناوت هم ر عنتودپب ( ف ) هرآ
 فیق دار نآ برع هک فورعم در اک نز وب فوقوش

 يار اب ردم انفرشلاينا ذکه دمت زین رببعفت ینعيبو هنبولآ

 وا ينکيب روهشم يزات "
 منفي دعسعابش نانتسوب راد دنا هدرک راهنتخ 1 اج یضعپ .

 هکر

 تا ؟یتداتزب ی ِ

 عفو ۳ ضوفم وهب تسا یا 1

 انا من يتعب يسیش ه امرشز | مجفبو تسبينعيپ ۵ هس ی نزوب

 ابعق نونک دن[ رش * هیوک يسود رف تشوب يدرا

 دوا زور رد رادتفس هاپب * درج دزیا

 ۳ يناهايس لاپک تبی+یبز لوا ينعيب

 جانم دار 1 هد مینسش روا

 هو :وسم ودو

 " مچ ره وق

/ 7 : 
 ۳ مبعب . و رم درا تسا بکرم تری !مشنخورهق عثقل ِت

 تل نیا رهاظ و دو[ زرمما ينکيب له رذ رد

 را ترضحب 0 تسبا يو مم» جن انچ تسن اه افص-»

 زا هعبذرک ت رعد زا تد وح < دارییشا يناهاغصا "

 ينچب سد تدر] دوم مق حق يناد اصل ] ينجا ام شی یح

 تسا سب تزورما

 )فر او ندرک هابتو ن درک کاله مسکلاب ( ع ) ادرا

 راید ندرت یراب رسکلاب و ندرک بارم رخ «ریهب +

 نادرک ساق وام يدصك ی

 ین زیت و ,ندش کادیضغ رسکلاب ( ف.), ها.درا ا
 در مر هش تاوهش 7

 يسل ه هنر تفگشب يو ريوحخ عقل اب ( عمل عادرا 7

 لایک و سح تیام زا او ر
 ندرعآ مديبزا و ندمآمد يبزا ( ع). بفادرا

 ۱ یردرو) ر اوس دوجخ بقع ر یسکدو

 ار دماج ندرک نهتسآ زلرط رسکلاب (ع) نادرا
 .. نادرن ,حبج- نیت .ياه رج: عتقلاب و

 |دناب روش بای :کیدرا  (ف )۰ هیادرا

 ياب و .صفوقوم لاداب جتفب.( اف ابپنژا

 اس رابقی و ناجب و زد هعب تسیرهف مان نسراق ۲

 هبف اق هظساوب .دچرفاتسا مل

 هینر ذلب يه # لب# ,درا رد هچنپ ينه# يکپ *



۱ 
: 

 جرا

 و كتت زا ار یمچ ناغاقنا همان راکو هندرکبم ر ابظآ

 هنر ا تغلرد و هنناوشیم تنت ار مود ها

 ششوپ مشلاب ( بف ) .وترا

 هزبس دوسرف ز وپ ) ف ( جوترا

 شالوزارد ياهعتفی .(۱ع 7, .فوترا
 و روتس هز گیدکیابس (ع) شابترا
 نفر رد نآ نت ورم

 ندنانس و رکی مسکلاپ 0 نامترا

 یداتفا کش ردسللاپ (ع) بایترا

 ندرک تیحر و ندشداشرسکلاب ( ع) حایترا

 ندش مار و یتفریذب يتخس (ع) ضخایترا

 یکتا باب عک ناراخشیت
 رورنه * دیو مارهب رکشلو يهاپس فوق وم هطرفتم

 * ناراوساب هد ایب رورپ حلس # ناراه هشیتراداشدنز

 ناجبق تنش در د تر رب سپ تسیدور مانو

 هنیرید راک و لصو ثاریم رسکلاب ( ع) ترا
 هماج ندش هتک رسکلاب (ع) ثاترا

 ههنرپ مان حرف نزوب یمتعتفب ((ف ع) را
 عنفلاب و تسا جریا برعمزینو يريآناج لوقب تسا
 هک دعاس و وز اب داک هنب رد هنلپ ياناوخنسا هیلاو

 تاغلازنک مد حتفلاب ح مآ يه رعردو هنیوگفتم شیر اتپ

 يوبو یننک ماعط ر د هک ویشوخ ياهور اد ينعي اب رب ینعپپ

 نز و عتفلاب و تسا هدرو۲ نداد شوخ يوبو شوخ

 بکرم هنیجرا و راجاعاو 5 [هذا و تییف ور هق ج رخ

 ارد کیر اتقع 98ت دقت ییتعدقب زار
 يعون فیفشنلایو ماک خارف موناج وررب | هد افکو ورا

 چوا را هنز اسم هدبیخ فا اط شیپ نرطب هک اه اغیرنا

 ۱ تسا من,ا ففخم و عیج دهل اب جاراو

 سبح مد و یتنناد سپار رسالاب ( ع) ۰ ءاچرا

 يواجر یهج اش انک قفل بو (هشوگو اپفرظرصقلاب و شرک

 ۴ اد يانگيتعيب هزيق
 جب

 اهن ینوزفارسکلاب . ( ع) ماجرا
 رگ بایس ارف) هزیین تقلب فا بساچرا

 ی
 ردپ پسارسو تشک گنج رد پس اتشک بمب

 .ددوب ۳  -هابب می دو درک يهداب کرت هک
 ودارم پس اتشک نارفخد ياپهو نیرف"[و هدروآ لقب

 و و سوپعمز اد یمتور
 ناره اوخدنشک ام بساچ را و هدوین حق هفق

 کس

 دنا عورديايزيچسکلاب (ع) فاجرا
 امار ياهزهچ حتفلابو ندرت جوش يز مچ مو
 حیج فیج

 ندرک هدایپ رسکلاب (ع) لاجرا

 راک یتخ ادنا سپ رسکلاب ( ف) ياجرا
 هوح تقوا

 ,نلولهب مانیسر اف "ایایوعنفلاب (+ف) پیاجرا
 رسب رفقندنجو تسب هنیبمز ناروت هاش هایمانو ب ایسارقا
 بس انتشکرتحخد هک سی رق ۲و هتشک لج رد ارداش پساتشک

 * متحاس سوبعم:نمگ ور رند مد و هدرکریسا ذوب هاش
 زد هنثر هاش بس اتشک یی رایدنیسا رسپ ممالا مخا

 هتنشک ام پساجر ا هد رکعتق یمن ور

 هنفوب دز ماب شرسای شی اپ هکیرتش ( عر رچرا

 ,ینس اوخ رب

 و ۳ لب يدزممیج عتعب

 نزوپ تسی ر دنکس ۵ 2 هنرا هذپ موش ار نآ دوب

 ياپ ل مزب تسا تاغلارلح مد ربخا ینعپب فیحا

 - کلم يرونخس کلم ورسخ موک ذم پسا يفعيب و

 رد دیاب هک يجون رهب ام مهداو بهش يرونا ارعشل |
 هک , فنکس بحاص حبعاعب دیوم و تسا « درک عپچ علطم

 قیام د توحز اوچ دیش روخ مرج * يمونا تهب بآ
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 ثروص و ند رب نامرف سکل اب (ع) ماستر ۱

 اعد و ي زبج رد يزمچ یضق رک شقن و نهش دنتسو

 ضقکر میکت و ضرک

 تون رو ندناتس توش ر رسکلاب (ع) اشثرا

 سگ
 نیتاب اتس و ن دیکم رسکلاب ( ع) فاشتا

 نرو ينيب زا نوخو ند رگربو

 ند ر وخ بش سکلاب ( ع) عاصترا

 ار اضت را

| 

 یناسرت هلیهم یبعووارسکب ( ع) باعترا "
 ندشربولام ندشر ایسبرسکل اب ( عز) جات ر ًآ

 ندیزرلسکل اب ( ع) هاعت رآ
 ندیزر شیوحابسکب (ع) شاعترا
 ندرک تاراو تبغر مسکلاب (ع) ب اغترا

 کاپان متفب ( ع) ریغت را
 « د رو "۲ دبجعم ي | زب ماطق

 یتق رالابسکلاب (ع) اغتیا
 يزيج زا یلش ادرکفوساپرسکلاب (ع) عاغترا
 دم" رب دنلب ياجز او ی دبسر ه هیاغیو

 هنلب و ي هنلب

 ينکيب دی وم رد و

 عافت راو ن

 یتخاس عور زم و هحتس ییمز دومین
 تب ال و لاط احیا تب الو عزت وا

 يزبچبو ندرگدهیکت فترم برسکل اب (ع) فاغتر ۱

 ندرک هیکت ضل اب ز اف رب يفعب دقق رم رب و یتق رگ اب
 اقغن سم تنسح | يا اعت هل وق

 شا دمنجسکلاب ( ع) ب افترا

 یراکب عورشو ند هانگسکب ( ع) ب اکترآ

 يزيچ رب ید اوسو هافگن درکر ابتخا و ند يک

 ]ام یتفابو دیس, ناکو ملی )را

 نتساخ یب ايآرب نداهن نیمز رب نایک هشوک و ناهنب
 درک هیکتو

 نهالخيو ما هکیزیچب یتشذز اب (ع) س اکترا
 دیش اب هتفای

 مکش رد هچب ندیبتج رسکلاب (ع) ضاکترا
 اضیا کلا نک مدام مکش رد هچب هش کر زب و مد ام

 حارصلا یم يراک مد ند رک مارطضا

 تسس ینفُگه تفش ۲ حس رسکل اب 2 کاکترا

 ۱ دیپهف نآوتن + نانچ

 اهزیچ یتسشنرگی دیهرب رسکلاب ( ع) ماکترا ر

 ملارت تسا نینچپهو نم" درو

 یتحن دنا ربترُگی دهابرسکلاب (ع) ابترا

 نذر وخ هطوخ بآ مد (ع) .س ایت ر

 ی ضابترا
 د مک هتفاتو نا ریشورل د قرأج ش هابت و« ناو

 | م يسک

 یدروخ رسکلاب (ع) مایترا
 ماکن يناقوفيات و فلاحتقب ( ف) کنترا
 يسراق يازي گذر ت ما و يسرماف میجب کنچ ما هک ين ام هن اح

 مان گنزرما لهقو هننک فآالطاز ین ينامرب وه دم آز ین

 ماناضیا و هتشک ار وا ر دون یب سوط هک یناروت يناولپب

 و نه و شاقن ینامرمظن یمچزا يشاقن مانو تسا يوبد

 تسا هیوم ردو تسیا هناختب مانكنت را هک ی وگ هاش

 : .ملع ينعي دوب هتل اکن (متقن یهو مد هک تسیمد اچ مان

 ات اهاش داب *هناحخ
 دن کی

 تس ام ن فن نادنچ وترت ۲ ن

 ياثب تسب زجغترم د * کنت م] شوقنبات کلم شوقن رک

 يکي 5۵ مو ينعم هسپ تاغلا لح رد و زین هثلثم

 هناخنب ينعيب مود دوب هدرک مچ م د هک نام ياه تروص

 ین تبب يبرد تا و ما ظفل یب دب پانت مان موچس

 #* 1م کن ,هیش کلک درک ناوم * تسام یماظن هجاوخ

اب کنزماو ینام پآ درب هب
 رک ت ّ فبقصت و * 

 نازی ار دوخ تعنص يبچ ناف اقن هک هتخنو هحفص کنترا



 ترا 

 هنمیشپ مومس عفو مکب مضب _( بز کیرا
 حب اتم و فا رشا ورباکاو فوص د ان پرحخ تسا

 هنقوپ

 ایرسکو هزیه سکب ( ف) لبرا
 یب دیعم یب يلع تساجنارا لصوم کیدزن تسی مه
 هپعنا فک بحاص يسيع

 افورعم واو و هدحوم" اب و عنذب ( فر وب را

 سس رب * هیوکن رعاش دورما تحخرد ينعب راد ورمآ

 ه دحوم "

 * ر اید ه رمغ را۵لايف سیل * مادوبرا ياپ هپلنچ,

 ستاد ایز هروسکم فلا و حنقل اب (عر یبرا

 و ب"۲ جم يز ات "ابو فلا عنغب ) ف ۱ نایبرا

 دهتبوک هلنیهج ی ینهب هکتسا د روح یه امزآ یعود نآ

 دنیوُکرج د درج يزاقبو

 ىلوختسا هد یناقوخ اتب حوتفميارب ِع) ترا

جن مااز ن"آ هکیز ۲ اب هاک درب رد دششپ ياه
 شت# وهنیوُک 

 ناب اب ز تنکلات دی هشت هبو لک و هدک

 میلعت يارب ندمشک متس رسکل اپ (ع) ات را

 ار یسکیدرکشوخ و نتفرب ذب تضایر + نتفرث
 ندینای,مو ندینارچ سکااب (ع) ع اترا

 ۱, فلع ناراب

 رب دک یهسک هطوقتم يانتو رسللاپ ۳ ماترا

 درو دایب هاب هدش هتخْگواب دچنا تشن],

 نجس.

 درک بلطو یتسج ( ع)  هابترا
 هناوربو یت هش تشوگر برسکلاب (عر سابترا

 ی كم و ههنوخ ی هش

 لاح دتوکین مویسو مکی رسکب (ع) شابنرا

 درک تلصاوموشسب رسکلاب ( ع) طابترا

 ندوبياچب راپب تقوردرسکلای ( ع) ع ابترا

 ۵ ۳ رویت فری لّتسو ند روح ير اهب اه هوبیمو ه اکو

 یدش هر اب دو دهم ما دنادرُگوروتس نددرچ يراهجب

 عابترا

 طاک ترا

 ی هبسرذ ینعیبز ین عابتر او رغش هیود تخسر يزهچ

 نشساوحو هبص یتسجرسکل اب (ع)
 (ع) ک ابترا
 ید اتفا تخس

 هک ينعی هقع مضلاب (ع) هبترا

 یمرخرد ار هل ی ندرک هیم رسکلاب ( ع) مانترا

 یششاد دیما سکلاپب ( ع) اجترا
 دي ز رو نهوینج م هسکل اپ ( ع) جاجترا

 ربا ندرک گناب یجب (ع) . ساجتزرا
 يزيچ یآ ياهببو یتخورفرقش )ِعر عاجترا

 واکر دو دشت هتشيمآ رسکل اب

 سینا درگاودو ندانسز اب هدیشخیو ندیرخ
 هشیدنایب هطوقتم میجی رسکل اب (ع) لاجترا

 یتفوک يابو نقک هباعخورعشر اسبو نقل يزيچ

 هعرز او ينيريا فای ممکاب ( ( ع) س اهزرا
 صیرخ نازرا (ع) صحرا

 راب هطوقنم ريغ اصیورسکلاب (ع) لاحترا
 نتشادرب ياجز ااریزهج و یتقر ياجب شنا دربو داهن
 راک ندش هتفت 7 رسکل اب (6ع) ناعترا

 هرد.هنوا دخو نوگ رتسکاح تقلب ( ع) ترا

 یدنلقشودریاهر مسکلای (ع)  ادترا
 یتزجو ینایلسمیی دزا شش برسکلاب (ع) هادنرا

 اهر اک زاو یحش ههرل7 رسکل اب )ِع) عادترا

 يوب كنر زا شنرگر ثاو نحش هتشا دز ابو داقسیا ز اب

 زارندهمترد سک سپزا رسکلاب (ع) یادترا

 ی هناشن دوخ پدا سپ رد ار يسکو نهم سپ

 يزيجر د يزيچ کش اوتسا رسکلاب (ع) زادترا

 یدش لیخب و

 يزيچر د يزيچ ذش راوتسا (ع) ز ازترا
 هناشنب بت ینسشنردر نوین يلجت و

 ات (ع) بم ارت را



 نایمرد هک يغاب تنه رف رد و #

 ت

 برا ۲
 ار اب * یی و سودرف ذش مار

 و +

 دنزاس ه دو هبصق و رش

 نمد يد رپ

 دنیوگز بن نون و هدحومياب حب یب مار
 همصقو یه نامم مد هک يغاب 6 هتف نبمارآ

 هشاب هد وب ي دنه طفل یبآ هکبلغاو ین اس

 رشب ملح يتعي دیلاو عتفلاب ( ف ) کاخمازآ

 نیمز تابنو تابفو يارقو
 هنتوم7رصتخم هتخبم7 ( ف) یدییارآ
 تسایتیالو يا, هیدشت و عتغب 6۵ )۵ ار

 نایمو ناقلمیو هجنگو عورب ریا)لینشم هرقنو رز رد ِ
 دیو كته رف رد و تسیراج سرا دور و ناجیاب رذ 7 وا

 ناجد ابر[ تیالفزا تسیکلم-ماذآ

 راسحر یهتعنقب (ت) کنارا

 رما هدنیارآ و شیارآ دودیم ( فر) يارآ
 یدّینارآ

 ندیناشاتشو ندرپن (ع)۳ هنیارا
 رد هچذا تنیبز دیلاو عتقل اب (هبق) شیارآ

 يدااون مان و هیاين ابی ز ات دننک سورع یهج و راسخر
 هدر راز بین نیم[ و مس و یی لّتهرخرد و فررعم تسا

 عرب ون وتناوم ان یکی وا یوس * هیون نسود ق

 * تشک يک نی

 زا يفعلو ی اون مان ( ف ) دیشروخ شب ۳8

 تپ دپ ناب وخ خر رب هک ي اطخ من و پ طم هب و اب تافنعم

 شبا دروخ # یو دیر اب تفصرد يم اظن ملت هب ۳
 4 يها ار بشر وخ

 (ع) کیارا

 تس کی ما عیج و اهرتسب واشلاپ"

 نج# کربز و نه دنپنجاح ییتعاقب ) ع ( بل ۱

 يه امو همش روخ ي ید شا, ۲ رد رد

 و هرس ارآ اشول و | یاد عذول اب

 یاناد حتفلابو راگزور ندش تخسواضعا نداتفاو

 يهيو رش و حرف ة و بد و لقعو تجاح و ومغع م دیکالات

 یدیناتس نورق) و نداد دوسرسکل اپ (ِع) ابرا

 ندروخابرو

) 

 برا
 راگد ر وربم طنواذخ عتفلای (ع) بابرا
 رسکب بابراو نار اب يتعيب تسا باعص | فدارمو
 نجش مزالم میادو نجش تکی هزن

 نالدیحاص ینعب (ع) بولخ بابرا
 جبر عیج اهعفنواه هوس عتفلاب _(ع) حابرا
 رسکل اپ
 تخس وروتسیدیناباوخرسکل اب (ع) شضابرا
 ضبر حیجو من ادرک باربسو باتف"۲ درک شیات

 رهش درک راوید ينعيب

 طبر عیجعتفلاب (ع) طابرا
 راپچوايلحمو اهارسو ال رغم حذغلاب (ع عابرا

 یادن دو نهم" عبر بن و ندش ,اهچو ن هجن ارچ م اب رد

 یشخادن | هم اپ ر

 يزان جواب عققو مسکلاپ ( حق ] تکجبر۲

 لمی تشپ هب هنسٌشن هش * دی وک ل وحا هی رق هفق ِ
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 ود اب پسا # تسد رد لجب راوچ وز زکنا ۶# با وجب

 را ر دنت سوکو لمفربا * ر اهب هاش رکشل مد فن سبز

 توانا هر (هق) یعس جد را
 دوشن ی اییشپ

 یتسازآ و ندرک گنر هللیهم "الی ( ب) ندبرا

 زین دپجعم "ازب و

 حثقلاپ عبر حج اه رس اب مضا ابو هرم ر |

 هینش راچ ز .ر حتغلاب ( عر اعبرا

 میهخ هکر لهج نآ . ( ع) ر هب نیعُئرا
 «دنت نارد مالسلا هیلعمد ۲"

 تنیطربهکحبص لج نآ (ع) حابص نیعبرا
 تشکل مد

 ساد ينعي. (تر) فبرآ



 را ِ

 دیو ين انس نانچ ينعب لاذ مضب ( ع) نوا

 ۶# نون نآ و نودپا تسا م ينعم هچرک ی وکپن #

 : ین اننطت ياب ياجب هنگ یکاس نونب نونا کنه رف مد و

 * هتسپ يک دهد نان نوچ هتس اوج * دیو ي رظق

 تیب نیرد اما * نددنا هل مرشز هنک نوذنیرا هک

 دناوخ اوت زمن نوذآ

 سرکدودنا ,زو نوربپرسکلاب .(ع) باهذ ۲

 ندرک لفاغ (ع) لاهفا

 ورط اخ يزيت ينعي یهذ عیج (ع) ناهها

 تشادد اب

 ندینادرگلهاکو ندرکهدسزب ( ع) لایذا

 ندرکرغالو

 موقراوآواهنماد عتفلاب (ع) یلایهذا

 ین هد یا( ۳۵) شب
 هلنیب دو ديم شر ذ7 و شنت#

 هکیاجویماضورز اهنكناب عنفل اب (فع) نی ذآ

 ز اپن كنلاپ فرط ره زا

 يا

 و دوشم هدونش اجنا مد

 رهش ادب دک اه هبق هیجعم لا خب یسرافر دو ذوم

 یبطالس مودق ماگنه اهرهشرید هکشیارآ زینو هنیار اجی

 ینعیب کنه رف مد و تنب و :یفتت بد مد مو هننک

 :درو ۲ تنیزو فلطم شیار7

 ی بلور يهاگو ندرفآرمادیلاب (ف) را

 نا ین ده + حتفلاب و مانغُک نوچده دي, هصم

 زا رهام اضهاو۲:دیلاو جتقلاب .( فر ۲

 يفاث يفعيب و .ه دین ار و یدین"از۲ و شیارآ

 سورع وار۲ نتس وچ هی بکمم شلاعتسا

 موش وکسو مکی حتغب یار ا يبرع مدو (ع) د دیک ارچ

 اهرکق 0

 کش و ندنّلفا نایب اب یضک رسکلاب (ع ) هبارا

 رب هل یخرچ حنقل ابو ندرو
 (کخ ین ش دته دننکماب نارب

 هاگنامتو ندا د شب او ندوس7 (ع)  ةنح ارا

 ام اه شیچ اپ دن ون ماوس یر

 هد ول یه

 کرم زآ

 مد ی دیک سفنو ناهناسر فجنسیب فحو ندرمو

 ضتایرد يريج يوب

 ,وش و یندند و اکو یم دآ یتعبزسکب (ع) خ را"

 یتساوخ . (ع).,:هارا

 ار هلج 5 يولهب نابزب عتفلاب (پ") . هن داارا

 هلتپپ فلا یفف ذی دندرا و دشاب دور هک دتیوک

 تسا هدارا ینعیب (ع) ۵ ارا

 ,راسک انو نانویز مماهچوملیرسکی (ع), لذارتا

 .هناختب ینعیب لیقو فو رعم ( ف) هتنسارآ

 زا هکر بطسو گرزب طاسب رسکلاب (ع) ضارا

 دنناب مشیرباز ا ای هتناب دنپسوُ اب رتننا يوم

 درکبلط رسکلاب ( ع) هغارا

 ندش تیعن ارف و لیاسرسکلاب ( ع) هدف ارا

 تسايعفوم مان مضلاب (ع) فارا

 نآ هنناموبآ یتخیر (ع) تقارا

 هلثم (ع)۰ دارا
 کلات و رونن تسايتخر د حتفل اب (ع) کارا

 دف رعب تسن] يعضوم و یبمز هراب و هنزاس کاوسم نازا

 تحخرد ینعپب تسا

 دنیوگولیپ شهته هنز اس وز !دکاوسم هک
 جاترد ودنرب رشب تسا یهوکو

 و يهولزب یفعی در عیج حتفلاب (ع) مارا
 >لح رد و صااخ و دیفس اوش"[۲ مود فلا دم و حتغب

 وتمایارد یکیارا دید * يجواسراهلسزا تب یبرد
 رد دارت ما۲ وت نارودب ریشاپ درک # يهاش يبه اش

 .نکبنادرک ناب رپم هدومحب .هو موهس حنقو مکیرسکب مرا

 دون دو دک هلن رتش تس وپوپ ينعب وپ رب

 هر ارف خیل او حب اب مژرمآی سرم افرد (ف)وا ار تحارج ندرگ

 زما رام ی اچ یفعم و ه هنم ار 1و مارابرما وب مابیت

 هل ایعتس] ترسکب هک ه دوب ها حکم ۳ |" رب دقترب !ربو ۲
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 یی زم ودلب و ربآيناخ شتدبو ۵ةیاپن یشجو حقنک هوع

 نیزش هکنا هج و دنم ان شخ مذآ او زور نت و هن یاس

 دزیا يورمنب ننن مع دییآ فخاوم هام مان اب قوم مان

 ندیچ خان و م ی رب م د تسا کون یلاعتو من اعجس

 ذف مه دکشتاب و ند رنس يوم و

 لعنت ]نام رها"
 اتحاد يرو"۲

 : هنار کلم ءام شو درک توعیت و دبرکشل هک

 تسا ينتنرد دیلاو حتقلاب ( فر نر

 نم انفرشر ۵ من |, و هل اللهو و ام نسر اپ باکو هیبو

 یبدب و شور ينعيب دم لاخی تسا يیهشآر باو

 رذ ينعم

 تسدب + مجختر ۵ * کف رذزن وفا تشگقس لد * یکتس

 يدحيب دلپهم"يار و جام )خب گنر داب

 ردو ماخ مجمع ماتنچ و 1

 نت درگ دردم نجن شن" ینکيب ثاغعلا لحح

 هنتف | هر درب عن رذآ ی

 تن د اب

 زآ هرحاس کرتخد مان (بف) یادت

 درکیم يمد اخو دوبيم ناه افص هدکشن"ر د هک ماس لسن

 هک تساوحخ : ۳ 1۳ عزاساز

 تذخاس لطاب اروا ۳۷ سانملپ 3 و

 در و"7 دوح هل ابح مدا روا ممکح سانیلب ناز ا ۵عب

 یاگیبرذ"[ز ادنناب بوسنم هکنا (ف ) . کر 115

 روهشم تسیرهش مانو

 مارهب هک ب رغم هاش رتخد (.بق ) نوبر 4

 يار. نوکسو فلا عثفب یوبن ذرا يضعب و تسا ماف

 هنا هتفک اب مضو لونوکسو هپجعم د اذ حنفو هلپهم

 سرف لفا میادق ر دو تسیهاپم هلاخ وا نایمرد هک درو

 هاشز یروبرتخد مان (خق )

 ودرش زا تسادب هی یع ورق 3 ییامرف یمسود

 يفعيب

 سا

 هتنشا نیم مملظعت ار نآ

 نذش مارو نداهن ندرلرسکلای ( ع) ناعذا
 يسک تعاطب ینناتشو ندش راوخو ندوین يفت وهرف و

 اهتوا فعو اه هنبت حذقل ایو

 نوخ ربت يوب مومسو کی حتفب ( ف) رف ذا
 لغب « دفک تسا جاتر ۵و يوب بت لشمو شوحانو

 اهنادشن ز عتفلاب (ع) ناقذا

 زیقو خارج درک شور رسکلاب ( ع ( اکا

 ساتسرفَو ننتآ درک

 نرو دابدجعم لخیوسکلاب ( ع) راکذا

 یدرُوآدایانت زاورکذعپج عتفلاب و ندانرسپو ندادد ابو

 اب مد جرم رنک ریز حنغل اب )ِع) ییک ها

 نذرک راوخسکل اپ (ع) ی

 دی هشن هبو ناک دش ماوخ عنفل اب (ع) علما

 لبلذ عیج ناراوخو نالیلذ مال

 ندرت راوخسکلاب (ع) لالذا
 :دیفوکینو مومذُمو ماوخ رسکل اب ( ع) ماس دا

 ی دافسا سپ نا و نداد ناماوماهنزو یقق اب

 مهرم شو یبتیضب زبنو شوُگمفاب ( ع) ندا
 نو یتتناد شوگو ندا ديروقس د سکل ابو اوقش یتس»

 ناوبح لاذ حنفو فلا دهیم نابرد ]۱ ذرسکو فلا دیب

 شوک گپ
 هدرل هاگزآهز اهن لنابیتفلام را هنادحا
 هلوق نتشاد يزيچب شوکو ندوناسر شولب هکر هحن و

 ها تشاد شوک ينعي تقح و اهیرل تنذاو يل اعت

 ره دو شوک هک نوا تیایبجادز ار ماکندمورب

 ام ,فح

 تسا فرح هیجعم لاذورسکلاب (ع) ۳

 هاعخز

 قاب و شرک هان سکل اب (ع) بانذا
 یینکنخب بنذ عپج اهم

 ینوگ گررب یصخمت حنفلاپ (ع) ينها



 . ملک ۳

۳3 

۳۵8 

 دنا هد روت[ هوب هتخاس اهنب امد ار دوخ ياهجتک و

 اهجن نآهتخاس مدهنم ار اغب یآآ ی هک

 يبما رق ينعم و هنیول ار فقرب موبس تشاد ریار

 پسشو تسا شتر ذ۲ هچ دوب ه دنهج شت۲ ی7
 : دم" «دنهج ينعيب بسشکو پسسک و پت و

 یبت عنفر یپجع فاکمشب (ف) بسشکرذآ

 هنتاپ مت رب زا ترابع هک هدنهج شت"7 مس نوکس و
 لکرم .تسا يکلم م

 «هکشن"۲ و ۳ ۳ شت"۲ رد دشمپش هک شت"7

 ان و دوب د عج یفعیب .پسشک هچ

 ه درک بارح ر دنکس هک پس اننثک هدرک انب عثلب رد دوپ

 هلجتنو 5 هنهج هشمیشو رد.شن" هکنا شادبيست هجو

 و پهشکر ذ7 يتعم هس ییدب كتهرف رد و هوب نز

 ی و درف هدروآ زین هلیهم بس ف ذعب بنتکر 7

 يوس لباکز * پسشکر ذآ ر ادرکب يراوس * هیامرق
 شیب اش ون کیا ابر اه او تم ارب ا

 دبوگيم اظن * تسایم پسشلر 37 وت :الک * تسا

 هناخیآ مان هدش #* بسا رب یرز لعنت شب وم هه

 ففخمیس,اپفاکتفب پشُ رک[ هتفکیضعب *پسشک,ذ 7

 راهب ونب هک جلب هدکشت"۲ مان و تسا پستنکرذ"۲

 و تسناخم ياه ه دکشن۲ مظعا نت وه راد ر اقا

 نار د مالسا روهظ تقو ات اب یامزز اهدکریپ نا هیرم

 نایس راف نایم ناشیاو هندوب هکنارب يابا موب نرم

 رثاو ر نامف

 وچ * ةد رو] يسود رق تبی سا شت" لک وم ش و رس
 رادرگب دم "رب #* پس ا هب دم" ر هن ار اک تتخ ت اس می

 اوت هدا را هدکشن یتعم اجنیا یکبل * بسا و کآ

 دهان كنه رق رد و دنا هدوب کولم زا

 دی وم و« دکشت"۲ دننام هنخ و رفا و نافت و ينعيب درک
 يضعب و هتخ اسیتعم یب | دنتسم تیب یبا ينام اس هکنیآ

 ار دنتسم یکیل هدر و" تبب یبیه ف رب یقعم يارب
 بسناش مپ ينعم يا رب يسو درف تیب یباو هیاشخ
 هتسا وهایا * بیشک وئابد رک يسک شت ۲ زا * تسا

 * بیشک نو چیش

1 ۲ ۹1 

 ردتیس هک یشنشث# عن ( تف) نیر آ
 ننث "۲ رد یمشرذآ وچپه * هیون يرج ونم ذشاپ

 * ي وچب يب اغ سم وچپه

 کز ورا ص۷ رک ( فر

 * و کزیکنا وچ مز قعب ار سفن# یو يک دور تشذٌک

 * د کزبت مشت 7 ازف ر 3۲ وچ

 حلتم (ت ]) زورفوذآ

 یشب فاک من ودیب (ف) بشکر
 ردنکس هک مئلب رد دوب «دکشن "۳ يس راپ ياب و هیجعم

 عضاو مانو هدرب هدوب ن ارد دک ي اهجتگود م ؟بارخ ار نآ

 شت "۲ يفعيب تسا تانللا لح رد ينس یپ بم مس ر

 دیجعم ی بتعیجب بسکر دآو سال ک۲۱رف"۲ و تسرپ
 همانه اش تمب ییاو تسا رخ" ظفل دي ومر دوز من هاپپمو

 هایش ماش يومن باک ز * بسشکر ذرا هرکب يراوس *

 هدثم (ف) بیشکرذآ
 ننت 7 تسیلکس وکسلاو دیب ( فک ) نوکر

 نا یهشب ور امده ناسا خب و یر وبر ذ [ يب عب هک تر

 ازش 2 ا يع ون كنه رف رد و هنیوگ مشچ و اکن و ب یهجخ

 اه م انک هکدوب فی

 تن اپ د ابس شا

 رارب مویقم هطوقتم ]ادای ( ف ) ننبکر

 تسرپ شن ینعیب لوهجم يايو روسکم فاک و هد

 يسيش لاس زا تسامینهام ( فر) هامرذآ
 ياه : دک شت "۲ زا يکي ( ف) سشوتر ۳

 و حنا هثنش | تیم هعبس پک | وک نا يکیپ بوسنم هک دن اکنفه

 ندنام تدمنآ و يسيش لاس نا هوب من دام و نا

 لا د مان و نایک جرپ م د تسز مظع و رهن

 دزن هک يپس مبجویبو يسيش هام ره ما دشای مهن

 فقفاوم هام مانابرن ور مان نرچ هک تساررغم نایسراپ
 هام یبزاونو م سزدو دنرپک هبع او دم نآ ۵7



 ر ۲ ت

 برع هک تسبغ رم مان زین يس راپ وا و اب و و حش موقرم هک

 هلثم ( ف) ازخار

 زاتسا م,ايهدکشتمان (ف) نیئارذآ

 هدوب ا, ناهسماپ هک :دکشت7 تفه هلپج

 یتعموديس,ءاق فاکاب ( ف) ینانبابر

 رم رذلآ ربربت رمترد هک «دکشت۲ مان لو گم اه

 نوج هنمان 1م نی ربق رم جوک دون هدرانب یاکب اب

 هدکشت 7 آ مانب ام رهش یآ ه دوب ره نارد « هکشت"۲

 ب هلاریس تسناجیاب ر ذ[نآ برعمو هتخاس مودم

 يرعش ناکباب رذ۲ حتف امین * تسا, یلتسحا

 تمیز م انتقاد نا: ناجی ابیرنآ
 «دکشت" و ناو لب ي دم مان (ف) ییزربرذآ

 مر یر اوس ر دینعب یب رب شن چیه يفکيب و

 تسوبشثآ سراب ابا دیب (ف) تسرپر کآ

 تسنانقا لک ( فر وبر ۹31
 دوش كند نآ و

 هنیو يوش میلگار نآ عنیبو هش ابر اح رپ نچ هتوبز

 هنم انز الف شی مای
۳ 

 مرا بر ميونرمآ

 دنا هتشاد رامسر اب هک هدکشن"۲ تفه هاپچ

 هک ینایس۲ تن یینصتقب 7 (اف) نسخ ر ذا

 قدم مان هدز هطوقتمییشب مویقم ياح و هدز كاری

 زوم ون هننام ار نور نیا نابسراپ تسا ز ذ۲ مه

 و هانتنگ هبع زور یبرد و هنریگ کرابم ناگرهم و

 زدر یبرد تسا کین ذنب ور اههدکشت"ودنیاپنیشج

 یدش هناخشت" هی و ندرتسیومو نهبج رج اخ

 « دکشن" لوادر !دينعمود (ف) هادروخر

وز ارهشر د اغب یلاع سپ هوپ
 زادوب مجنپ هدکشت"7 یبا 

 -رذآ ار نآو هدوب ام  اهسراپ دک» هکبتن ۳ تره ماچ

 زا

 ودامو رهپ * هیامرفیحرف دانسا فقمان زین یبردآ

 شیپ # داماد ار ءاشدنناوخ ودره #* دوجو تو اس

 ۶۵ ادرومنر 3آ شیپ ناغم نوچ *دفقل هوجسوآ تسد ود
 رون هحورم رفس دود ون تهحر اپ * تسار هورغش فرش

 يکي مان مود * هادروحخر ذآ حبص تپلنوت تبیهای *
 زا یضعب و هدوب «دکشت" آ يناب هک تسنا هب وم زا

 اب هک تسا يكلم مان هک دنا هدیقع یبرب یابسر اپ

 وچ # هنفگ ی ف هانسا تسا رومام اه ه هکشت ۲ تظف
 دادروخر 3 ز داد روخرذ 7 ناج

 هدکشن" زا يکي مان ( فر تشدرزر ذآ

 هتتشا دبم هعبس بکاوک ما يکيب بوسنم هک هناکنفه

 نآرد هدوب پکاوک نآ هب فلعتم هک يروخب و هنا

 سي لاس زا دوب مهن هام و دنا هنخوس يم شت"۳

 نابک جرب رد تسا ملظعا یمن ندنم تدم نآ و

 ييسم بجوپب و يسيش دام ره زا یشاب مهن واز مانو

 مان اب زیر مان نوچ هک تسا ررقم ناهسراپهزن هک
 رو ماهرد دنربت هیعاز ورا نزآ دیک .تقفاومءام

 وب (ناخشن"7 و هنیاپن یشج و یننک دبع هام ییزا

 هجو هنمان شخر ذآ ار زوم نآ و دنزاس بزم و هنپ

 هچورمنپ هننکدبع دییآفق اوم هام مان اب متورم انیوچهکنا

 خان زور سرد تسا کین يلاعت هناعبس هزیا

 ضقر «دکشت"۲ هب و ندرتس یوم و ندبچ

 تسامنفههذگشت7#مان (ف) تشهدرزرذآ
 يسودرف ممکححنا هتلقن اد ی اس اپ دک « دکشن "۲ ته مآ

 قان اب ثقربیه * تشهدمزرذآ ه نتتسرپ * دننف
 ۵۸ * هیخب شتسرپ ياج مود زا وچ ی تیپ مسرب

 #* هیدهیان شعر ه دید پآ زا

 ییسب یتفمهطوقتمیثناب ( ف) همسفر ذآ
 ,لکوم هک تسا یشورس مان و دراد ينعم بس ک۵ز

 هراد ماقم یننآ نایمرد هشجیه و شت رب هشای
 تسیت وا يهلج و ي دنتب یشورس چیه اهشورس زا

 ةداهن انپ حلب ر د پا« اننتک هک حشاپ ه دکرشن مان مود



۹9 

 یاب يم اد و لا د فرح ی امم هق رفت رددک هدعاق

 نبرد هدعاق یا اما یش اب هطوقنم لا ذاب تغل يیا هک

 هوبيم يلصا لاذ ییا هک متشا هم روظنم نتفو تئل

 يات زا لدب هکلب تسین يلضا لاد نیا هکنال احو

 تغل یا ناکتنه رف بحاص هکنا لاحو تسا یناقوق

 دوسم رث اف طاخب دنا هدوین حیعصت هطوقتم لا اب ار

 و می دق نام ز رد نوچ هک هه نیم یشنچ فاروا نیا

 هک ییرخاقم هنداهن يم هطقن ل اد میزب ناتساپ دپع

 هط وقنم لاذ لاهحخ ارث هنتسمن هاگک "۲ ءدعاق ییزا

 دیامرف يرونا میکح يل اعت هللانزع ملعلا هدرک

 دوش اه پوچ "هنعش # مکح وت نانس۲ بوچ فک

 شد"

 ميداياو یمهز يورو تسوپ حنعل اب )ع) می ا

 خرس.تس وب و راغلب ینعی دزیخ یپیزا هک يوبفوخ

 تسا یهسا مانو شروخ ان اب ماعط و هدرک تغاید

 خيد او هم ز يور ضر الامید | لی هنه د الپب تسیوضومو

 اد رثکا ای زیر یفور رانلامی داو نآره اظ "ایسلا

 تعاچ وا يخصضلا میدو

 يناتصت ي ايو فوقوم ٩ اداب (فر) : دنیا

 دش ای حزق سوق يفنخم ي اهو حونقم لا دو هدز نولب

 تساکلف زا هیانت بارخ سارخ نی ۱

 دتناب هیرف هک هدنمد يابراچ ( فر نویدآ

 دنا نفُکفل | مسکب ینتعیو

 ينعپبو ينامز لاذ نوکسو فلا سی ( ع) ها
 هکنا يلرب

 هشابرازآ نازا هچناو رازآ جتقلاب ( ع) ۲

 یدینارذٌگ عنقلاب (ع) هنباذا
 سدش هچنر و ندزک مچنر عتغلاب (ع) تاد /

 و اتوح جد د باتوج یدنامتدم (ق) اکآ
 تببج هنه لها یهرم ياه هامز [ ترس اعشش ده ۲
 دنماخ

۱ 

 ۳۹ زهآ

 ندیناشچسکلاب (ع) ه اذا
 ؛دنگاربو ید اراکش7سکلاب (ع) هتساذا
 ۱ دیش ابو درک

 هود يارب شف هخبذ یسکب (ع) جاب دا

 یتشبو روتس تشبو نداد تشپ (ع) راب ها
 یدش تشپ و روتس دنوا دخ درک

 ندرکءدیه کورغالو:هرمزبسکلای (عغ) لابذا
 یدیناجنر هیجعم لاذب (ع) هب ذا

 ءرحاس تسا ينز ماندوهپم (ع) نوب اح 1

 هوب راه ایس هذکشن"۲ ههداخزاو دوب ماس لسنز ا هک
 رب میکح سانیلب نیسنر جن[ یینرفل اوذ مدنکس نوج
 هلابح ردو هئرُق روا ردنکس اطلس نامرف مکح
 ارا بقلوداج او سانبلب هدرو[ شیوخ

 ندرکهدرمزب سکلاب (ع) ا۵ذآ

 رد باتفا ندنام تدم هیلاو حتفلاب (ایق رد آ

 ۶ هثنش زور ن

 هتناوخ هام رذ7 وهتن اد هام کی ناهسز اق هکسوقمرب

 تسا ين ارح ياهه امزا نیاو دنیوک سوپ نتهنه لهاو

 های ندربو کشا نتخیز زسکلاب (ع) ءارذآ
 غوئس ننخا دناو نممز رد مت نتخا دناوار يزيچ

 ! ر يسک

 ندرکز یت هطوقنم لا یو مسکل اب (نعیر) بار

 تسا یاغم هدکشت]هکز یربت دیدن تسا

 تسامراپچ «دکشت"7 مان ( ف) نیبار ها
 هدوب | ناهس ر اپ هک ه هکشت"۲ تفه هایجزا

 تسا مجنپ ه دکشت "7 مسا ( ب ) یبرخ [رگآ
 رذ7 ام نآ و دنا هقشاد نایسراپ هک هدکشت ۲ تفهرا

 ۱ دفیوُگ زیند اد رخ

 سو دش رابسب و ندرک حیطمسکب ( عز عارذا
 واکنش دام دنار هلاسوت تسا حايصرد یتنگز خب

 ینس ینغل دب

 تسازورفا شت 7 ناپهینعم ( ف ) نورنار ذآ



 هوا رو

 لا ریزرطی د بوجتو دنیوارغ یمزبا , دقلب بوج وه

 يالابرب نا موناجو نایت وپئات دن یمب وب بوچواال

 ناارتوبکرت وبکیرب وچ کلف * هتفکي تس ذننیشنپ یک

 هذاو,# 5۵/۲ نوچ تسا وتساطخ جرب نایم *# موج

 يرهش مان ذی

 ندرت نارججرسکلاب (ع)۰ شاه ها

 دشت هایسسکلاب ( ع) ۰ اه۵ [

 فافنو تناهخ ,ندهشوپرسکلاب ( ع) ناهها

 قهبف يلاعت هللا لاخ نتشاد یا وحو یتقْل عو ,دو شرک

 رسمکلاب و [فغ و ر عنقل ابو نونش هم متنا تی نصلات

 دیل ام نغور و ن دش برچ لادخب هشت و

 كّتحو كن هاهسروتسوعامس جتفل اب ( ع) مهد |

 رثکگویه "۲ دنبو هک وون ناشنورت او تسا هحم"زیت
 ثبسن"۲ ره,اظ و دنا هد رک مسفت حتی .فلطب تغل لها

 ری 1 اطلس هپ مانربنو شاپ ضااپ ص وصخم هک

 هک تسا م وهشم ش)ا هعق هکن انچ حلب هاش داب میه»
۳ 

 يمشب و رد هداد لرت حلب يه اش د 8
 هد وین ر ایت آ

 9 ۰ ۰ ی

 نالتابب داتس|:هننک فالطا ز وکدم نر اطلسرب ار وا و

 * ی هش مههلو يلبش نوچیسکره *يدب نامتآرگ السا

 دن افچ های سا ابیات کاش زا ذوب پب رع

 زا يکي ی ی رشکیق ياعمود رباتبو

 عیجاب زوُلنا رم وغ تقو مد ي رثعبف هک تسال و کتتم»

 : جاجح مان اف اغتا ۵ وب همسر يغ اب مد اف رظ زا

 نادر 0 ایا 1 ينعي هم ۵ يقستسا و هلانع

 ات اماشایی واو وا ندرف یکدیربو اروا يوم*

 رثکبف راضح ای هی ج اجر رخ سا نوچ اروآ نوح

 سبد ویذ غیلب عیب وت و هبدهت ز | دعب د ومرذ مم)"

 هک دوی نیا مالک یبزا مادام هک تغل ي رثعبق

 یم ات ر ولنا دز ,وشآ بیا نادزن هاّیس اب یخ ر اید

 ينعب مه د الا ْيلع تالهحالا تخ بضغرس زا جات

 اه یید یتقلای» عن اییهباپ

 هنیو دمت اججد | م مهدارب ارت منک راوس دنیا رش

 ریم ال الثم تفَ د وین رطید ينعيب لاغنتا يرثعهف دوب

 ۳ 3۳ را

 يورهل ال وطیل !یف ذک
 شاعموداعمردرتکمنز حتفاب . ( ع) . یهدا
 رت ر اول د و مت هورکم و

 یوشهجنروندرک هجنرعتفلاب (ع) يها
 اهامرا تب دعا | يف و ده دراز ۴ يزمچ و شجدذ مو

 یاپیا هیعش يند ] يفجي فی مطب رج يدالا هطاحا

 ۱« يادتاقلخ دک هارزا تسا يزيچ نهرک رود
 دهد ماز۲

 شش نایدا و

 ی اطمش نایداوتسا مالسا ید نیر ید تس)

 _ یی مود هلیف ناهجونم و موبز ناکش دنناوخو

 دزوپب ید مم اچ دنن اتسرپ تب هک یکرشم سد مویس»

 موق هک يرماعن مجنپ نا مالسل | دلع يهوم موق هک

 دنا مالسلا هبلع سبع

 بد" هنر ادخ عتفلاپ, (ع) بیا

 . شرعم يابو یوسکم ل اد اب (ِع) و ال

 هد رق لب جت روت نیرف اع بلخ نوچت دشاب, نفت 1
 هنا هننثا دزب ابری د.فرعب هناگ,اپچو تسیپ زا
 دم یشو ریل روا یتضتب هردو تاعل وا یخی
 شد 5 درک لیپ لا هی: مشت "۲ يات ه دش مولعم

 تسا ظلش دررد ماتش | ات عتغب شذ7 هکنو و هننفک

 موج رب ای تسا عوض ومات رسکی تل ییا لصار د هچ»

 1 را فرا, شر يب ِ 3 تلالد ات دن روت مدار یناقحت ياي لاد :ادعب

 بجویب .هچرتآ دنناوخ شرد7 و دنت لیق ام هرسک



 یر تی نم یوم یی ی و زر یی تا تیک

 مهآ

 م دا

 مرد تسیودپ

 مود عضو مکی حتفب وول۲دمز ییتیضب ( ع) " کا

 هانپ و یکشل درک ایهم سکلاب (ع) ءاک ها
 نداد راهنز و ند رب

 يسكيراكیتخادناو شناذلورفسکلاب ( ع) ءال ها
 ما دی دشتیو اد سکب يقاو یهو ردیشکو
 نای این هم

 جال دا و یشفر بش وا رد رسکل اب ( ع) جال دا

 نذر بنت رخ" هی لاد هی هشلا و مسکلاپ

 هلیح و ندرک هیشرکو زان مسکب ( ع) لالدا

 ندرل

 نایاینار عتقاب ( ع) هل دا
 رجخیپ مانویوک مدنت مدرمدیلارحتفل از( ع )

 مد اف شروخان و داد تفلاو تسا نایمد7
 اهتیمز خور ينعب :منید ۷۱ عیج ۵هپلآ ربغب نینصتقی
 ياهطخ هکن"۲ بیس ناوف"۲ لاد نوکسو مشلاب مدا

 هفبلخ مد" ناکلاس حالطصا ردو راد گنر لا

 ر اوانس يفعي عقغل اب و تسا مد" ملاعحومو تسا خش

 اف ورعم هیب مد۲ و تسا تاقافتا زا ينعم یآ هب

 ينعيب حارصو جانرد و تحنر دک اریب ينکيب روئسد ورد

 رم هک دینس رتننا تاغلل | لحر د و تسا نوگ مدنک

 تل اح لت رب درااد ۱

 یراگشزاس و شموخ نان مسکلای (ع ) م ها

 عثقلایو تسا ينز مانو هکم زا ل رتملیب تسیهاچ و

 ۱ تسا يعضوم ماث

 راکشزاسو تفلاو ندرک شرودخناذ حتتقل اب (ِع) 1 دآ

 تسا عضومم ان و امر وحزا تسبءون نیتسنغی و ندرک

 رامداو دیفس هدام يوه"۲ عثفلاب ) ع) یانم۵ا

 ند رو" ربع ندرک هدول"۲ نوخ سکلاپ

 هم اجب يزبچ ندچمب م ۵ سل اپ (ع) جام ها

 1۷ و هآ

 نذش نایمکی راب و نذمنا درو
 اهباقنو هدفی ی سبزاو ياتشيحتغلاب (ع ) راممدا

 گنجرد ندش مرهنمو تلود نداد تشپ مسکلابر امها و
 نامديم م ود نوکس و مکییننفب (ع) نامها

 مکی مسکب نام دا و تسا مدا عپج واو نو مدنک

 ندروخ بارش هتسوپپ مود نوکس و

 صآ اخ کشم ممه و فلا عتغب (ع) نما

 کیراتمفاب (ع) سودا
 یوکسو مضل ابو تسوپیطاب یتعنفب (ع) همدا

 هدناب يم شر د هکدیفسكئر و نوک مدنُک كن زد

 زیو "۲ تسدواوشیپ و

 یدمآ و ندرکتب درندیل | ورسکلاب ( ع) ءاندا

 ید رغ ال و ندرک رغالسکلای (ع) فاندا

 هنق راغم زا ل ریب یادش كيدزف و

 یقبی رس هک ينيبد و وخدرم متفلاب ( ع) فندا
 دش اب بوخ و تسا و وا

 تشپ:دییخدم هی هشنلاو یبتعنقب (ع) ندا

 فناپ عتفل اب و ناکی د زن حققا اي ( ع) ی تا

 نانود و یرقيک ورت نوی زووت كيدرنءر وصقم

 يدننر ایبب و دنمدرددیلا و عقغل اي )ِع / ِ | ودا

 يمز ال وا و ندفتهد اينتیهت و ند رم رایمیو هنمهردو
 تسا ده دم"۲ ي دعخم و

 مکب حتفب سیاود واه شد رگحققلاب (ع) . یا وادا

 رو دعیج مجذب و

 تب ر ات ینیشج هکنا مذغل ای (ع۱) س و دا

 ۱ : ینللع ببسب د ومش

 دکیسکافورعمواو و حتفلای ( فر کو ها

 يقلع هطسا وب.دنک يکي رات وا مشچ

 هرودعام لاو لا د س وکس و نقل اب (ع) یو دا

 هنذا وخ جیب ي هنهب و فنی وذ رد | ی یتپدک هاب چ ۵

 هآ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ دم

 ظ تن[ يفقنخم ياهو عونغم لا داپ (بف) و۵آ



 جا ۳4
 لاذب يعبو نارفعز جیب (ع) هب وبردا
 نت

 حونقم يار و فوقرم لاداب (ف) شخر دا
 هنیوگز من ار شحر دو قرب هطوقتم یبشوه دز * شب

 ر دتسا يقغل رفت | لوفب و دنا هتغگ ار دع ر و هقعاص يضعي و

 یباو شخر دا ففخم شح رد يناماس لوقبو شد رد

 تسا حص)

 تسل يقلع يار نوسو یمنحنفغب ( فر نفر ها

 دنبرک داد ي دنهبو هابوق ير ات هل

 هغیص هریشو باده يتيبرسکلاب . ( ع) ۰ کر ها
 تسذن الاب هک کارد! زا تسا مما

 نخ مود حققو مکب مضب 6 تقر) جوکر ها

 ودح وتقميارو فوقوم لا د اب 7 مرد

 دنیوگز ین هم رها ارنآو هش اب نیرن کین لو ا درد ینعم

 مشچ یار اوس درگزا هدنگآ ار هرم * تسار يرانتخم

 مود * مرد"7 مدرم نوخر دنا هتشغ ۲۱, پسا * شوْقو

 نایکر رمتورهشيش و رجنخ دننامدک دنیوکخ ام دعلس1

 يتعيب دیلاب مر 57 دمولننم کنهرف بحاصدفت ابی اثماو

 * تساراک رخ" ماجنا تسمچ #* تسل هد مو دحلس)

 ينعيب تكنهرف مدو * تساماوخ نوح دک هحلسا مرد

 زین همرت او ممد" و مد او دنا هتفُگ فلطم یی دیف

 يکشخرا ی يولهب ود * دیوک هو مقمن فرمت دتیول

 دیگ یو ا هک يپسا لآو چ # هدوسپ
 :دمآز ین هم زمغب و *

 هز مردآا! مو

 تسا مرد"۲ هقسب مو دما *

 هک * شیه داد رت هلپح ههبشاب ناج# نان وک یواش)

 شمر دارا يوخ دنن نوخ هلیحرد

 روت 3م رذآ ی نعیب من توت ينعيب (بش) هم هر هآ

 موتقم يارو فوقوم لاداب (ف) لنرد۲

 فثر دار نو دوب تنحمو جنر یپجع بفاکو هدز وتپ

 ننناوخ زین ه دو دیم فلا فذعر

 تشهب يفعب ۰( بف ) هن اخ سیر دا

 * زیپلابو دیدشنلا عم مت سکب (ع) "اعدا

 فدا

 و شفت شیوح مانو بسنو درک تیهثو درک يوهد
 دوین صررفعاو ندرکوزر" لاد دیدشتو سکلاب

 ندیرخ نازرا سکلای (ع صاعدا
 هبکت هیدشتلا حم یجت سکب )ع) ماعدا

 

 نارونسرب یدرک
 و 2 ۶

 ينارسپ وا دنارخ رس, تغلاب (ع) اییع دا

 هنشاب ان زلز دالوادک

 رسکلاباعد عپج اهفرط عتفلاب (ع) هبع هآ

 , ندروآر دیه ابت وداسفرسکلاب (ع) لاغ ها
 يهوک ياهزبو یمز ياهتفنپ عتقلاب لاغداو ي راکرد

 لغد حیج يوق م درمو

 هوف (ع). ماغ ها
 يسلات ی دی داجیب يزهچ ن د روخو يسک يور ندم

 یهد رد ملل سکلایو دنکن تقیس ندروخ رد مکید

 ندروآر د فرح رد فرح و ند ویرردو ندرت بسا
 عقفلاب ماغداو هلقب دی هشتلا عم ییترسکب ماغداو

 ۶ ریو پسا

 هک ياجن"۲ مویس و کی عتفب ( ع) رغ ها

 هیوم,دو ي,دنکسل | یف | ذک دنشاب «دشعپجر اهاشداب

 دوب داب ماهسپ هک اجن"۲ تسا

 نتحخاسمرگرسکل اب (ع) افدآ

 عتقلاب (.ع) فدا
 ار يسک ر دیناپسچ کاخب سکلاب ( ع ) عات دا

 3 ًبمدنو ر يسا امرسو امرک شرک

 مت طبراب

 ندینادرگ لبلذ ور اوخ تخس يقعي

 برترین درب کلاب (ع) . فاتدا
 بم سنجش و یر در ؟ مرد و یتفت
 رب کر نات دا

 د رمغو هاچ یشتشامنآ و وا یرهش ی اهنبو

 عبس و چتبو مرد هدرادقم مضل اب (ع ) هنق دا

 مرد لهچ هبقدا هک دونم ذاقنسم ثب هدزا ومرد

 دمقد ] جنبر د هک تسا با ثب دح نوپضم هچ تسا

 الا دوش يين بجا و هاوکر قاغت ایو دوشیم بچاو هاوک ز



 یی ما

 ۱ ۴ تدفار

 و نلفجب ینعیب اب حثفب و هدنی۲ سبز او, سپ يتعيپ

 هدن مار ز وناج هک يزيچ تسا دیوم ردرورب ررق

 ۵مب و رق

 هرکزومآ با

 هدش روم ان و

 و دشاب هب یف هک هدنر د يابراچ ِع) نابدا

 هنا هتک فلا رسکب یضعی

 للخ شوک * یک هزاق یخب يماظن مان #* دیوک

 نت هزاوآ پبدا)ر

 ردذق هدنلب اب وکسب

 هنتروآ مانوردق دنلب درک ز او آ بو ۲

 تسا هیومرد < ر اوآ یمتعنغب ۳ جدا

 هم انک مود عتفو مکی مغب

 هتسومب مود ن وکس و مکیرسکی  (ع) ناجا
 ۵در اب ۲ اعم
 ۳ سوع

 لوا در اد ینعم ود ح وقثم اد اپ (گجا خدا

 ییام رف ورسخ ي رصان میکح خد فد ارقموگینو بونخ

 ۳ و ها ره
 # هوش یک نوریم و دعض ناییاهب زکر ه وت زور

 ّ س یفک یوغغم ششیپ وعب نوعلم سیلب | رب وذ یوج

 شیوخزور * زور هناخ يريلب ردنا ملع اقسربشپ
 يدنلپ ینکیب مود # ينا نویمهم و خد"7۲ ادوفوز ورم"

 و هنسجح ینعپب یناماساما دوش عقاو یوم اه رپ هک

 دشاّشو رسخ مصان تب ایه و هدموآ لر ایم»

 يرغت فطع هچ. تسوا دیوم نوییم فطعو هتحخاس

 دا عییاش امیق رعش

 شتحاس مرفرسکلاب (ع) عاخدا

 هلبپم اد هیدنت و رسکلاپ (ع) راخا

 ایدرم يه 3 یلعب یردرت ينف»

 هبو نذزب مدو ید موآ مد (ع) یلاخوا
 يزيچب یتفر مد لاد هی هشت

 هودخهطرتنم ياعب یرسللاپ (ع) ۱ یا

 ۳9 زدا
 .یزیجب رک ر ودار

 زا هلناو ينيب ه ایسو هدرجهایس ( ع) مخ دا

 نادرلب مودرسک و مکی حتغب (ع) روا
 نُذم مال رسکل اپ (/ع) ءعار ها

 مه دو ندیز رون مد رسکلاپ )ع) چارها

 اهها, حتفلاپ و ندروآ یدو ندمجمب رذو ن هیچ

 یو هر

 نایاب یتخیر و ماعنارسکلاب (ع) راروا

 ناور و شقتخب ندرک هتسومب و يبامب ندرک لوب و هذت

 نادر لبقو يگشييه (ع) ماعناراردا
 ارت اییف ره نر جش

 ياه هاربپ واههرز.عنقلاب (ع) عار دا
 ن دهشوپدمز دب هشنلا حم یبترسکپ غامهایوراقو

 نز

 ندبس,مدویتفایر هعتفلاب (ع) تارا

 هةوبصتم ح الطصا ۵و يگنشمب هرجم و غولبپ كدوک

 ن* تّراهع وه و لار دا لوا تساعونود رب آمد ا

 - ال نه یع وه خلا عم دن اضبس فعا] دوجو کام د [

 فتح دوج و موپظ مد يف اقلاو کر هیلا نعو کارو

 ها ریز تجین يک افحخ طیسب لا رد" بسعپ دن اصیس

 هچرگاد وش ک م ذم فح يتسه )وا ينک کا دا دچ ره

 موهض تیاغ زاو یشاب پیاغ کام دا یا 5 مد شآ

 هن ام یقشم

 نآب نیز حین هک يتخرد حتقب ( ع) مار ها

 میود فلا فاذح و دپیب مرد هفعت مد و هارو د

 کد مو[

 ناردا مود نوکس. و مکی رشکی  عر)
 (ر# ندرت سرچ

 ندمنادرک كغت و فبعض ممکلاب ( 3 اردآ

 " یهعو ناوتنسا غم و



 ها ۳

 7 رب حتفلاب ( ع) رایحخا
 ام نام اهخا نانچل اس حالطصا رذو ربخ عهجو او ناماک

 ب7 تفهنآهک دنیوگ

 بجغ یامدرم

 ف ایخا

 فتخم یار دپ و دنشاب هقشاد ردام

 شسیآ یمتعققبولابح عیج (ع) لابخا
 < دی دف ین کره اب عتغب (ع) . فیخا

 ردزمندیجعم یهشیو یتشد هنک ((ف ) سوریخآ

 تکی هکینا ار دار و نایمد7 ءاونا )و

 پآ درن تسا يتابن هک تسا لآ فبقعت و تسپ ب جت

 هناذو دراد هیغس لکخو تکچوک هاپس وآ يزبس و یوم

 تسا لعنسم شون و مشچ هبو دارد و

 د ابس شیشچ کی هکبسا عتفلاپ (ِع)

 هشاپ هبفسای دویک تب و

 هک تسا یغرم مانو رادلاخ يتعيب (ع) لبخا

 هنیوگزین هارقتسا ارنآ و درادرپ و لایرب مایسب لاحخ

 (ع) هآ

 هیلغ مضلابوالب و هنامون هثد احو عماشراک و تفّلشو

 » افت

 بجع لذد هیدشت و عتفلا و رسکلاپ

 هوقو
 نیاو ينديناسمو ندیناس,حتفلاب (ع) "ادا

 نوچ دی" یم زین دصم يفعيب اما تسین ر یبعم هّعیص

 تسرو ندن ایوم یکی بایت

 هدر نابیو ندرت یس ینعیب نایبو مالک و شه ۳

 دشت و وا رسکب دی" يم ر هصم ینعیب هک ادا يضعبو

 یوچ راد او هیدات يدوي يد زا دن[ وخ ل زد هی

 صق انا, دصم ابلاغ و اب | ذکو ابیذکتپ ذکی بک هک

 نداد ینعپب اطع نوچو يفن

 صوصخب دشاب « ذم 7 را و هم این نر و یبرب

 مساو هدشن عویسم نو ییرب مدضم باب وا
 تین الکت یاب م اهقحا سپ تسل عی الت, دصم یحیی

 يند ابع اقق فرعرد او

 دوش هدرک

 يناثهزیه دمو )وا هزیهسکب ( ع) هیئآهژ

 تقو یتنشذذرا دعب هکدنیونار

 : با

 ن دیناجن رو ینخآ هنا جذرو بعن رد

 حهجث] دا یزییچ لوصح تل7عتقل اب (ع) تنادا

 ندینادرگنکاسو یتشادميادرسکلاب ( ع) ادا

 هعنای نز کرتشنينعبر ونکم و اب (ع) ادا
 فدا عیج (عر) فاوا

 یبمز و ایرد ایم يكشخ ديب ( فر کا[

 وخبا ووشیاار نآ برعو هشاب ایرد نایم هک کشخ

 ۵م" ]زین دم میعب و دننآ وخ زین هریزج و ریزچ و تس

 ۳ ۱ رز دار تا تفت ییاو
 نداد ترصذو نداد تل ود مسکل اب (ع) هلادا

 يراوزاس و ندرک شروخن ان سکلاب ( ع]) ما۵ا

 هلثم مضلاب مداو ند رک

 يزمچ ضرقب و نداد ضرق رسکلاب ( ع) هن [دآ

 و ورد

 جالصو» هی دتسپ هکدقب رط یتعتفب (ع) بدا

 دح تشاده اکنن و تفْلش و گنهرف و شناد و هشاب
 بدوم درم مو د مس و مکی عقفب پ دا و ي زیچ ره

 حیج دی اب با5آ و بجع مضل اب بذاو» دنناوخ يناپم

 هاکنن نا هب هک هتی وک بدا ملع ازا ار يبرع ملعو

 يور زا برع مالک رد للخ زا ار د وخ هد وشیم هتشاد

 ملع و هقف ملع تسا سق هد زا ود نآ و تبانک ای ظفل

 ملع و يناعم ملعو وصن ملع و ش اثنثا ملعو فرص

 ملع و دنلوضا تشف ییاو هیفاق ملعو ضورع ماعو ناجی

 ز ایقم | هک تسا يپلع نآ و رعشلاض رق ملع وظخاا مسر

 تسا بوبع ز | ملاس هکي رعش اهم رآ دب دوشم هدرک

 لی اس رو بطح غارثت رانا ملع و ب ویع زا ملاسریغ ای

 راهچ یباونآ دن امو جبر اوق ملع ينعب ت ارضاخم ملع و
 دئا عورف

 ناک هنزاذبد !مشناب (ع) عابها

 رد سپزاو نداد تشپ رسکل اي (ع) ر ابا
 يوسب ه دتبات تشد هک ی دجب اذ نانچ ناپسبرو ندمآ

 ,نیتیضیربد عهج عتغل ابو دور الاپب هکلب یاهب هنیس
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 (ف) هسمخآ
 یب ارش هپجعمو .

 شا.

 ارد ووش
 ۳ للخ رسکلاب ( ع) ل الخا

 هایت ر ابو ندهش جاتعمو ندرک جاقصم 9 ندیناسوآ

 هاو ار دوخ ياج مدرم یتشا ذلو لضن ندروآ

 ارقش دا د یبریش

 عنقل ابو ندن اتس يزور رسالاب (ع) فلخا

 فوجمربثو رارهه و فلاح شوحنو ه د.اس.

 باکو مالم بلا سقفی. فرز :دتکلعلآ
 روهم. تسیا هچیزاب نون نوکس و اد مض و يزات

 ارد اه هزیرگتسو دنزاس بوچ اد سم زا هک هنتسد اپ

 هب متذ نوش ل وعشم 7 ! دی نالغطات دتن ابتجیو هتک

 ه دنکلجا زا ناکلفط اسب # هیوک

 ياجندشرامسب و رتشل د لدر .د مسالاب (ع) راپخا

 مد7۲ تنبطرب هک حبص لهچ نآ (ع) 2

 تشذگ

 هلیپم یمسب و میم رسلو دیب

 و دف هنز اسوجو نزرازا ل شاپ

 هجوم .ییشب یبمقعب و تسا هذوُکو یزب تاب يفکيب يلنه ق.

 ید « دنا وحخ

 ياب ناجمز ناهم, کیراب .عنقلاب (ع) صیخا

 هیاجن یمزرب هک ياغکو

 يا معص هدیل اب نتآد هلنپب یی دینل | حم ییاعنقب نخ و

 هیور دایر ایسپ هک

 یتنُت شعف هطوقام "اضب رسللاپ )حر ۳ 4

 ندرت الف و ندروآ داسقو
 ینناد لود و ندرب سپرسکل اپ ۲ حر س انخ /

 مزالو ندرک ناینبو ند کا # يزجچ سپو رخ اقسا سید

 تسرد هعبم

 (ع) شانخا
 یدینادر ؟ نت ورف نومب 0235 عانخا

 اهر امواهر رم ونل اب

 واوب ( کف روخآ ۴

 ۳۳ ييخا

 ناهمد7 عاون | حزقل اب (ع]) ف انغا

 ؟روافک یدرم مافاتسا ارس رو 62) . فی آ
 رسبو کنس يخص تسا حارص رد مهو هنیوگز من رقص

 تسا هعاش نزن مان هکئافخر دا ميوريع

 ردو مالسلا هیلع ریپفیب مان عتقلاب ( ع) خونخا

 تسا مالسل | هیلع سیرذا مان هتیوکیم جبر اوت

 رداربو ناتسوکونارداربرسکلاب (ع) ناوخا
 راک دناوع

 یتیقب توخا و نآردارب رسکلاب (ع) خوحا
 ناردارب واوو اخ فیغختو لوا رسکب و ير د ارب هی هشنلاو

 ردام کی زا هکرار دارب ةوخا هی وگ ایبلا عیجم بح اص

 ی ناوخا و دنشابن ر هپ کی زاو

 ير دپ

 گم دظوقلم هلودعم

 برم لآ يبيکرتينعم هچرذآ موخ بففضم نای ابماچ

 رخ" و دننک فالطا فلخم رب. ماجپب یکیل تسا

 يزاتبو ندُک ناوختسا ينعپب هدمآز بن واو فذعب
 يرارت تس | يرن اجم فی رطب زین یباو فتناوح هوخرت

 لغیرما تشخلب هک * شن انچ در مو" رب د زب 3

 هکنخنا ریب# دیونکغت تفصود ورسعحخ و * شتنادز.ب7

 #* ی در روحاب .دزاس ياج * سینه یسوت

 ترثکو شبع يعخارف هدهاجن 7. (بف ) برچر وخا

 دشاب فلع

 دارو بو فلع هکیداج (ف) تلشعخروها

 پي ب موخ"و دشابن تیعو

 تساعقن یب ماقم نا هی ادک (سق) نینتسروختآ

 هطوقنم ياخب و موبس و مکب عقب. (ع) صوخل

 دشاب هداقفال اغمر هوا ممشچ دکن7

 ویملهامس دن ریمصمتلایو قلاب ۳ع۵) یون

 نوگ م هنگ

 بحاصفرعردو یمردارب عنقلاب (ع) ییخا
 هنیوکار ترم



 اکیا ۳

 ند رگر ذعو ینسکش دوعرسکل اب (یعن) ر افخا

 مرن شقرو ندرت هدتخار نز (ع) شضاغخا

 . ندروآ مشخبرسکلای (ع) ظاعخا

 لاحکیس و شتنتکر ابکیس رسکلاب (ع) افشا

 ریش ياه هچب واههز وم عقل اب و یدش

 يز اغ یجنام تسد ین رسکلاب ) ر افق افشا

 دام.زا تجاح هنوآ هخو فبصز ] داببصو تث بجذع زأ

 هر انس تر ورثو ردی#تخر ۵و

 4 ت (ع) ياپ مک عتفل اب صفا

 تتدتور وک زور ينعب کرهش عتفلاب( ع) شخا

 هک نانچ هنبب يکي ران رد هیسک و مهب فیعفو مش

 يکي فرص و وعد دیبا زا سک هس بل و يب نو رپ

 سجاحم طسو شنحخا ید هیوبمس د انس بک شفا

 تساجاقم دور ق ر ۵ و هیوپچسد مث ان بیقص مرجس هی ریس

 هیرم مدو ییپ هب تسز تافل ا للحر د و فبعض ینعپب

 ی 1 يکي تب

 یسر ات فاح من و حاقلاب ( فر ما

 ۵ وب وجچ و م دن ي اه هناد رسرب .دک زمت مس يامبحن

 يماسلا یف و دون زین دسا ۵و سا دودخشاب دنان ورم ۵ 1

 :دتسن مد یکیل لکحا زارد مدنکن کر ابلو هاقعلا

 دم اردو د شش 5 یی د فاعو فا عنغب یم اس می دق

 ه ۵ مو آ مد لححخا زارد هک هد ه دید نآ

 فاح مض و فا عقفب ( ف ) ودنک م کما

 لب ک رانا گز اپ هک ییغو لاب + مث و فدزیچ 0۳

 يماسلا يفا ذک رسکلاپ

 و نود و يسر اف يازو بلا حنغب (ف) هنرو ک ۱

 ابق و هالک دیکت ل و جم وأو و یس و اق فاک مش

 يزان باک. مضب و فلا حذفب ((عر کوکخا

 و دهشاب منش اد :

 ۱ ۷ خریس ر ان يول۳ رو

 مدو نتئای يلاخو درک یلاخرسکل اب ( ف ) داخا

 ار يسآ ند 3 تولح

 نوش مزلنم و ندرک لیم. سکلاپ ( ع ) هللخا

 ن درب نادواجو.

 .ندرک صلاخو ندرک لابسکلای ( ع) صالخا

 ندرک تدابع و یقشادابر يباو درگ يتسود يک اب و

 صالحخا هفوصتم حالطصا مدو ندرک کابار يغورو

 یلاعف فحاب لد يور و دی !ربمفح رهغ زا هکنا
 دوو لس و ینت هکیر اک ره

 " تافتلا ناشیا مذو ح هیب و نک فلخ زا رظن عطق

 هیات

 راهچ نآ هک طلخ عیج جتقلاب (ع). طالخا
 ارفصم نوح هک ی هب ياهطاح یشتخغبم"۲يتعب تسا عیاوط

 تسیرهشمان و هفلفم.ياههورُ وصنناب ادوس و مغلب و

 رت و ندمنادرک طلخ رسکلاپ و وبشوخ يادوراد و

 هفان حرذ ردار,يتشا بدر درب ید و. جت درث ّب

 ندروخ دنْلوس و ندرل ههج و

 ظلحخ عیچ عنتفب 1 (ع) ظ الخا

 تسد و ناک دنی7 یر یدش ریثقم شد

 يوب و ندرک غورد دف رمسکل

 ندیینک م 1 بو تخم ی دم اپ ۳ درب رم پمذپ

 ندروآ لپ

 هشاب هنفر ي وزا لامعکام يمسک ۳ لیلا هللا فاخا و

 تر ی ام هنپک هم اج ند رک وکینو

 هتفر ون ما هچنا ون هننام ارت يلاعتادح ده دب ينءي

 فلاریغب کیع هللا فلحدشاب هدزم ر دازب ای رسپ را

 هقفر وت زا دک يسک زا فثاب هقیاحخ يلاعق ادخ ینعی لو

 نافسپ ياهرس و اکش هنام سپ عنفل اب و

 تسس اهلصدخو اپیب وح جنخل ۳ (ع) اف الاخا

 ریدقت ربو مفل اب فلحخ عیجلوا رب دقت بو ندینادوپ

 عود مسکو لوا حتفیو هتعقذپ فلح عپجينا



 سا

 تسا م وقيم مه هطوقنم نیش اب سغعب رد و یمسرب میم 1

 تیهقو شزرا حوتقم راحاب دلاب ( ف )  شحتآ
 * برن يرصنعت دم7 زین دپجعم راخ نوکسو متفبو دشاب

 1 ننحا رهوک همنبپه دیازف دوخ

 ندیناسرت سکلاپ (ع) اش ِ

 ندینادرگ ستورف (ع) عاشخا

 ندرکهدنمرشرسکل ابمافنخاو یمشن ارعصدن | هفیاظو

 نذر اذیا و ندنلنا متخرد و ی هشع دنمرشو

 . ییتیجعم بتن و اضیا وا عتغب (ع) .بشخا

 گر زب و هتلی دوک ۱

 دی امن رد يوب هکنا حتفب ( ع) مشخآ

 ,ارق اک یادی وش هدنار سکلاب (ع) وشخا
 "جز ود آرد

 «فوقوم انابودیلاو عتغلاب ( ف )

 رصنع شیز اتب هک هعب ما هعی اهط زا عبط کی یسر اف يايو

 ياي و هطوقنم یبثو فوقوم يادو اقیهان زینودنیوگ
 ملاع * هدوین مظن يرخف سیش تسا دض ینعیب لوجم
 ناجزک * نانچ نت تسا تش فعسا وبا دع زا

 4 ۶ یه

 مس

 دنا هنغَك يیشحا يرگیذاب تیدض رب انب ار هعب را

 ود هناموت مزجو مرعز#* هتفگ یکنتسحا ییدلاریث]

 * روبصو گرو یجمز و لوجع باتشش اوه # رثآ جبشح

 * اوع یناکدن ز هتناک درم # ر اودخینکو راجیشح *

 هماجیدت تشرد کین رسکلای (ع) ناتیشخل

 ندیشوب تشر هب ند رک تداعو ۱

 زا ملا ر وام رد تسیا دیصق ) تا 1 ؟!بیشخ /

 داش ریع تخن ياپ و رع اش رمس) هلوم هکدن اشرف تافاضم

 د وب هاش رب ایو ارم

 روت صاخ هیجعم اغب ( ع) صخا
 يدنبسول و نیفسو هاپس یوقعننغب ( ع / فبصخا

 3 تک

 ۵2 اب هیبسوا هاکنبت صف رطود ره | ۳1

 يببزارددرمجتفلاب (ع)  مصخا
 ,ندینادرگ یتورف سکلاب ( ع) عاضخا

 ؛ ندرت (ع) لاضخا

 هنر «رهت پساو هاب وزیسعنفلای (ع)  رضخل

 لحر دو نوک م دنگن مد" و دنیوگهزیو امن" سر اغب هک
 «فاص بآ ینعیبتسا تاغل

 ,مسللابروضحاء دشزبسسکلای (ع) را رضخا

 دلنیب

 هدول برعو درک تسبو ينتورق ( ع) عضخا

 و ند,گن تسپ بسا يتعي عضخا میلط و عضحخا سررف

 ارگ تسبپ غرم ینشورت ۶ داییرف

 رب شقرذ اطحو ندرک اطخ رسکلاب (ع) اطخا
 يسد

 يرتساوخ زب ام درمرسکلاب (ع .باطخا

 نیتشاد

 ینخ) دنا طخر دام دوخرسکلاب (ع) راطخا

 اهر دق واهالب عپج حقغلاب و یقخا دنا هتکلپترد ينعي

 اعلزتم و

 هدیزمونردوند رکاطخ سکلاب ( ع) :ف اطخا

 نآ لثمو یحش
 هناوخ هبطخرت کین هکنا عتفلاب (ع) بطخا

 تفتپ رب هکیرخو هنیوک لظفح ار نآآ هک جات هزپ رعخو

 ارذ ۲1 تسا يغ,مودوب لیاميرپسب ای دوب هابس طحخوا

 هنیوک لبخو فارفشا

 هدشتمسواشو هکن7عتفلاب (ع) لطخا

 روهشم تسی رعاش بقل وو امگزا دشاب هةنشیوآ و
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 تسبرهش مان مویسومکیمافب (ع) يطخا
 ناب زیپ بوسخم

 رد ار اهن و ندرک یانیرسکلاپ



 وخا ۳

 ناب ندروخ فلع ياج لوا دراد ينعمود يسراف
 لو ففناوخ ارآ ناشیا ندروخ بو نتسب ياجو
 آندو مفزرد هكدنیوقار يناوختسامود تسا فورعم

 هوقرت يز اقیو دنیوگز بن کرخ"!رنآ و دشاب دتبس يالاب
 نآرم * دتفکر شیت تفص ردورسخ رهما دننا وخ

 میکح * ندرک مخآب دز اس يياج * ییشد سوت تکنع
 شنافج ندرکردتآ زبدزب * تسار ين اثسه وک يرارت
 #* شناور ب" لغبز | تشذلب هک *

 هورگ عتفل ابو ندرک ناریورسکلاب (ع) بارخا
 رسکل اب ب رخ عپج اه

 ندزوآن ف,هیرسکلای (ع) چجارخا
 ندومرف :ندورد تشک رسکلای )ِعر زارخا

 دیس رب هکیو

 ندرک لنگ (ع) سارخا
 وب ابردو یتفر رباپ مه مسکلای ( ع) .فارخا
 ندا

 ۱ شو ءدیرهو نادان عنقلاب (ع) فارخ ا

 نایمربتس عقاب (ع)  مارخا
 دوعوم عجننآمج نآ و يا رسنآدو دیم (ع) ترخآ

 دتیوگ بیغملاع ارف7
 نایسا نسب ياج دیب (ف) ر اوهاررخ

 دنی وگلبطسا برع دوب ناشیا ندروخ ءاگو ب۲ ياجو
 تبقاعو لاعب تفص ینعی ( بف ) تس ۵ رخ"

 ر ایق هرنرخ"[و اد و راک

 سرخا و نهرکلالو کتک سکلاب ( ع) .سرخا
 ظیلغرهتتو لال عذعلاپ

 زپم تشر هرانیدو راپسوسعنغااب (ع) :شرحخا

 جیف دکناو نوک هدیرب عتفلاب (ع)  فرخا
 هزک دناوعت

 ينعيب حوثقم يارو مویضم احاب (بف) کرعنتآ

 غیت# دی امرف ورسحربما دش موقرم هک تسارخ۲ مود

 نرگیوا هروخرد * یتسوت کننخ دمت هک تسبزیتوت

 سخا

 هوب لرخت[ مصخ

 هنایم ةک نت و «درک خاروس ینوق (ع) " مرخا
0 

 ندرب نایاببو راک نذرک رخ" رسکلابو تسا يهوک

 یجج

 شو رخ يتعيب (ض) ندیشورخاوشورخا
 ۵ ی ور> و

 ر احابار رسک وذیلاو عثفلای (ف ) یایرخآ

 دنیوک ار الاک و ثحخر و عاقم ين انعت يايوفوق وم

 يدجسعداتسا ینناوخز ین حونغم بل اب ایرخاا منو

 ۴" تس و دب:متس رف"هنفس دارای رخ * هد اوین مظن
 * تس و ادزن ناجی لد یوجنرف د مرلکت چیه

 ندش هدیرد سکلاب ( ع) فا دیرخا

 ر اوخ نینیجعم ياز و ياضبو رسکلاب (ع) ء ارخا

 ند رگ کالهو ن هنناوس رو ن درک

 لبج و هنتسب مهلت سرخ او بلو تکنُک ( ع) سرزحا

 [ دص يب هوک و

 مان و رث رام هیجعم يا زب عنغل ای (ع) مرخا

 دوخر هپاب هکياط مناح دج مانو هنب ذیب تسا يه وک

 ينامرف اند وخ دج ابشذا سپوا ند رمزا هعب دوب فاع

 يفعم یب ردوا شحخاس هدول "7 نوح و حورجم و دوین

 رغآ هتتشفش * مدلا اب ینولمو ینب نآ * هتفک رعش ییا

 نوب ارمیمنادن زرف هکیتسر خب یتعی * مزخ | یماهق

 . ردپزا يفعيمزخازا منادیم هکيت د اع یبآ و هتنشغآ

 هلوع ناوسپ هچنار د هدش لثم يخآ عا رصمو اشیا
 يي حب ويکين رد دننک ر هپ ت ریسپ

 رت نویز بس دیدن هب و یونحتفب (ع ) یخ

 یتفای نایز و تساک رسکلاب ( ع) راسخلا

 ضوقوم اخابو دمربقب ودیب ( بت ) هپسعا

 هکیپا رش يفتخم ياه و خ وتغه میم و مویشم یبسو

 هفل ابو دن زاس "۲ لاثماو نرباب نز راابوج زا

 می دذب ایکنهرف زا يضعبرد و دنآ « دن] وخ نبن ح ونغم



 (تحا

 نیر

 ق دهشک و ندوب زووقع يتمج )عء ح دانتخآ
 :ینفزگز ابریش زا هچباو

 ندوبررسکلای (ع) سادلنخا

 ودنتخشیم7و تخم "۲ رسکل اب (ع) طدانخ

 لقع نهشه اجت و 5 دی روشو

 امدوخ نزب نهی رخآورسکلاپ ( ع) عدانخ ۳

 ن | زجو رهیب

 شیبو ندرکيققا ومانرسکلای (ع)  .بفالاتتخ (
 نتفررذ مهبو ندرت دنتو مي شک
 لدتعمو یتفابغو,درسکلای (ع) ف دانخ [
 يوحو درک يراکعونزا و یر دش تفلاح مایتو ن دش
 ی دشویشوخو ,نقف
 نتفربذپللخ و للع سکلاب ( ع) .لاللنخا

 نددت رغالو یشنشگ هنمز امفو نتتخود مهبو ندش نایزو
 هناب و ی دش مک تخسسکلاب .(ع) ماینتخا
 تو تخسو مشحخز ا لد ی ههشوجربو شت ۲ ن دمنک
 نوخ ندش

 فرقوم ياغبو دیلا و نفلاب (ف) (رشتآ»

 دو دپم ینخوم ۲ و ندروآ ربو ن دیک نوربیانلعهی»

 هکيا * هدومرف يدعس عنبش داهقب ما ینشادیب و دلنپپ

 ام امدک مید رک عاص # "نام رس یب اغج مدنتیش

 ۰. 1 سرش ناتسویب

 ندرک هنتخ (ع) "ن اننتخآ

 لّبَق وه یبشک ورم هیب و عقب )ع ۱ هدنتحنآ

 هد مو" ریو ه دبشک لو ا مضپ

 ندنارتخسو یتخب نان (ع) ناینخا
 يربكتوند رک شک ندرکرسکلاب عر لاین

 درک لابحخو ندرک»

 ۳۹ حآ

 ندرکتنابحز يتسار انزسنکلاب  (ع) .نابثخلا
 ندومزآ هدحوم" ایب )ع) زاببنخآ

 یسکشدهع (ع) راغیثخا

 یزات میج و فلا مثقب ( ف) هجا

 هتتسب رد رب هک کن 7 کنخ * هیوق یفیطا رد ناقسآ

 هاب هنشجحخ تردزا شنمل اب هک# دش اب

 یروزا مزد یر یی )۲ هجا
 هلئیب هچقا و هرقن

 دنیو ار عبطراهچ لوا جتقب (ع) خمخا
 درکعبطم رخ" "زیهبو سکلاپ (ع) ءادهخا

 ادراچ شوک مار و يمد7
 شرت لیمرسکلاب (ع) هادخا
 نتقر هشيب رد هطوقنم" اضب رسکلاب (ع) رادخا
 شرکتماقا ياجرذ هریبش

 شرک هنازخردو شرک اهنبرتتکلای (ع) عادخا
 تمادخوار یسکر داد ما دخرسکلاب ( ع) مادخآ

 نداتتسیا مابویفر زهنو ار يسک ندومرف

 ناتشود مود نوکسو مکیا حتغب ( ع) نادخا

 ناقوشعمو

 ياجب يوياپ هکپسا نآ :بجعم اغب (ع) مدخا
 هش اب دیغس لاخلاحخ

 يزار خب هوکو یبمز ياناکش عقغب (ع) هودخا

 هتنامو تعبیظ مود نوکسو می منغب (ع) لالغنا

 ذحخا و یخی ندرک عهرشو ندرل ممساو یتف روسیه و

 نکزوخریز !رذرکا دمی دیش اخعتقب نخاو هلتببسکل اپ

 مشچد رد يناث رسک و لوا حتغبو مشچ درد یبنيخب و رهن

 رمز آ هچب رف ير اوکانیتحتقبو ه هنر اد»

 رخ نینچبهو یبسپ"اخرسلو دیلاب (ع) رخا
 تیاهن ییتصتغبو شیب هیجعم "اخرسکیو رگید دیلاو

 هنر ادیب ینعیب وا تفراشم مرنتردو ماهتو

 ده اب هشبپه ينعيب هکنا رخ" ودوب

 هاو اب واخ ودره مضب (ف) روخآورشتآ



 ثعخا ۳

 نددنهنفیرف و نفیرخرسکلاب ( ع) " غادنتخا
 تسنلزتم ووکین لاو در افس خنغل اب (بق) رثخا

 مه علاط ينعيب و ملعو تنیار ينعپب و هام لزادم ما

 تهج نادب يوک ؛نیما.تسیا هتشزف مان زمثو هی"

 ار.دوخ دنزرف هک دیاپ هن ار رخبو دام هک ددروآ

 نآ هلادابم دنک .دب ياعد ار ناپلسم شکرلید اي

 یو ییبماودومت هتنترق

 ندیشارخار گی دیه رسکلاب ( ع) شارتتخا
 ابترارششرشناب *6غ) ظارتخا
 نورهیون يزيچ و یتقاکش رسکلاپ (:ع) عا رتخا"
 اشنا دوخزاو ندیرف" و شقایازف غورد یخسو ندرو ۲

 ید رح

 نکیزو يدوژبو تخْسرسکلاب (ع) بتا رزخلا

 غورد تقی ارف و نهشهدیر دو داپ

 (ع) لا دا

 مایع ید «هیرپرسلای (ع) لارنخا
 ندرب ناجمز ۹ يزمج

 صیشکرب م

 ی ههشوپ هم اج رسکل اب

 جا او ندوبرو ندبزب رسکلاب مر م ارنخا

 ار یسک بکرم یتفرگو ندنکرب یب و

 ( فر
 هراس تسیر حنکسر د دتیاپن برد شیت تیراخمآ

 نآ درگو ناز رل ياه

 دراطعو يرتشمینعی ( ف) شنادرتخا

 زره ترا
 مجتم ینعی ) تر رایش رتخا

 دکیداهه ر اتس :ر پت نارنخا

 دیبتس لاف و دعس هراس ينعب ) و 

 ندوبرآدبب بشب ينعي (  ف ) ندریش رتخا

 مجذم ( تو سانشرنخا

 ( فا

 زا نآ و نوهبرف ملعو تسار

 رسربارن "راک جور زوررلتفا ۲ اندو اک هک دوب يمرچ

 و و نودیرف بلطبو هتخاس ملع ه درک يبوچ

 هتل هدنز ار کاعضنم دیرفو هتسوپپ نودبرقی نوچ

 افاکخاب و طتفلاب ناواکر حا

 ينعيب فوفومو اوو یسراف

 لا

 لعلو «دابشوپ هم اجب و هرینن لر ابمار نمرچ تبار نو 4

 هتفرف وی ایه ارن 7یبطالس :يهرح ۲« دن اشنوز درهاوجو
 هيرد یوچ رماللرخ" هدرک تدایرن ناود يهاوجو لعل
 یاسارخ باطخلا نبرهع یبتموپلارهما تفالحو تلود

 هقاقای تراغب ار تبارآ مالسا رکشا زا یکیز هد صلختسم

 ار نآو هدرک تیسفق نان ایلسم نام ارث ۲ نینمویل اریما
 دستت را و اک تبام و يناب واک تبار

 )تب ابو ا رتخا

 نداه هنیزخب لام (؛ع)  نارثخا

 . -ایاوخورفمشچوشرکينتورفمسکلاب (ع) عاشنخا
 ی دهن

 ندیشکهباخ ( ع) "اصنخا

 نآزجو نس ندرک هاتوکرسکلاب ( ع) راصنخا
 يزمجب دین درکص اخر مکلاب (ع) صاصتخا

 ندرگب, يلناکيو يتسوهو یدش «دیزن بو صاحخو۰

 ندینایسخ يزپجبرسکلاپ (ع) فاصنخا

 ندرک لدجو ینیشد رسکلای. ,(ع) .ماصتخا

 تک ۰

 ینرکرانکرد (ع) :ناصتخا

 در باضخرسکلاب :(ع) باضتخا

 درک ينتورق (ع) عاضنخا

 ندوینينت و رفرسکلاب ( ع) ع اطمخا

 ندوبررسکلاب (ع) یاطتتخا

 ندبشودرسکلاب (ع) بالطنتخا

 نذر هنتخار نز رسکلاب (ع) شضاعتخا

 ندذشنوریبوندش یاهنیرسکلاب (ع) اغنخا

 امواوروخ"۲ ينعيب عنغب ( ف) ناکجنخا
 تسین # تسا تیب یر دهچنافچ دنیوگز یفروخا هما
 لصاح دنکیم * هلبنس عافتراز تناکنتحا ز مضبق

 دموآ يم یادتکهک شو دب

 يرعاش مان ۰( ع) . لثتخلا
 :نایزب هطوقنم اضبو رسکلاب .(ع) بادلنتخا



 اخا ۱

 هل مشچ چو مت ههننک هلیح عنفل اب (ع) ۰ ل وحل
 تساروهشم هچناو دنیوکيسر اف يا زیزاک يسر اغب ارث

 هکنارکم تس | طلغ دنمب يموذ | ر يکي ي رظن ل وح هک

 هنک مار مشچ فلکتب هک لوح( ام| دوش هتف اب ر دانی

 هنیبو رو ۳

 یاس يا و ء اس عزقل اپ ۳عر) یروجا

 و

 انتی ح زا تا ۱

 یح عیج ناک ذن ز واه هایبق و

 اح نوکسوحتقب .( ع) زایجا

 ماوع ینعیبو جح عیجاهتقو جتقلاب ( ع) نابحا

 هنغ ار ط|ینعیب هايي

 هّش هم و « هم" زی ۳

 رداربيبرعنابزب جتفلاب (ع) خآ

 رزکم و دننک  ايعتسا یبسعت و یزف "۲ لصم ر دار نآآ

 سوسفا هیلک دی ذشت هب و خب حب وچب۵ خا جا هنیوگ

 راذنپ ينعيب ورتش نذن ان زا ور سکلای و یذیلپ و

 ۵م "۲ زین

 يسکابو درک يتس ودسکلاب (ع) ءاخآ
 باحا لص | د يخاوي يخا زا تسا و دصمندکیرد ازب

 اخ ملا راخ الا يوء درعاشلا لاق خن د ک هزیه ! راب هدوپ

 هزیه زیطقت یی مپ دم 7ز من خا عیجوت احرلا ه ریثک

 وا و زا تسا بولقم شرحتآ

 ياج رد 8# لیس بآز ا هراپرسکلاب (عر هاخا
 هنفرک هاش داپ ای دوخ تهج هک هکینیمز و دشاب هدنام

 ضوح يتعيب زین ودشاب یابایب رد هک يرلی و دتشاپ
 هنری ایسب اخ دب هنت و حزاغی و

 .تساصخ عهجواوینياههناخ حتفل اب (ع) صاخلا

 ار روقس ندرعآ رذ بآ هب سکلاب (ع) .ضاخا

 راکهب هکيندنّفا راهرهج متفلاب (ف) لاخا
 پوچ مشامت و هلنبمو ياههوبم تسوپ دننام هشای

 ميزاتبرذ] هک اهل ام او بور اچ هنخ,و دل اشاحخ و سکرپ

 نآیسر اقهنیوگ ار

 ۳ تیخا

 رث نماد * هیامرف يبانسميکح هنناوخ وشح . اعقس

 ربافغشع ناشک مدوه دعاس * شکا اخار هلقع نانماد

 رذ هک لوهجم لکخ سب زا * دیو يممخف * یک لاحخا

 *لاحا دش ف ورعم لکنسک هپه کیدزن * ددنخب غاب

 هک يلالچ هاج نا * هدومرف ملفن وزسخ رصان میکح
 تسا هاجن قنمد رخ يوسن"7۲ * نورما دوب تلاپب

 * تسا نور و را هاج#* لالجا ه و

 #* ل احادب لتمت ارگ تسیلالجو يهاج

 رخ عیج حتفلاب و نداد رخ سکلاب ( ع) رابخا

 نوبزور ارخو درک يليامورف رسکلاب (ع) سابخا

 ظ يسک شفای سبسح و دین ادرُت

 هایسويباتتفر يسکب درنرسکلاب ( ع )  طابخا
 !وراچ يارب نهرگورق تخرذ لرب و دنک ناسحا وت اب

 ندرک ناهنپ و بشدم7مدرسکل اب ( ع) نابخا

 ندرت هثاویدو

 هلقبب حتفلاب یخ ورت دیلپ عنفلاب ( ع) تثبجل

 طیاثو لوب (ع)  ناثبخا
 لو .سنج ره زا مدرم مشلاب ( ع) شوبخآ

 ام و رهاوخ مشلاب (ع) تل
 1 نآ حیج

 هنیوليرعش برع هکهراتسود نآ (ف) لیرسانخا
 يهداشاب مان واهاماد عنفلاب (ع) ناتجا

 ثیبخ _نایابد ندرتدیلپ رسکلاب ( ع) تابثخا

 دیزگرسکلاب (ع) ر ابثخا

 ار يک ننخومآ تبح و نفر

 نذیشک طح سکلاب ( ع) طابتخا

 تاوحا و هم

 در و یوم

 ياعو مرش هقوجز | ن د رک لاوس بت رد و تفرعم

 درک صفان هطوقنم ي اب ,مسکلاب ( ع) لابنخا

 هرذرآ هبوضع ناصقنو درک رخ مک و ن ۵ مل ۵و محو

 هراک فرم نایابهب ( ع) .مانتخا



 ساز

 مرق مه و نآ ۵وع مه
 هورف هطوقنم ریغ"اح ای سکلاب ( ع) ل دلحا

 ندربب مرحزل و مارح ياههامرنا ندرک لالحو ندروآ

 ناقتسپر دیمینت ندم"[م دو نه تبوقع راوآنسو نام

 ندیکاز زا شیپ دنفسوک

 باوخواهبرابدربواشباوخ عتفلای (ع) م داحا

 ملح عیج اهلقعو درک نا وتن میعت و نآ * هدیر وش

 محآ

 تسا غولب تمالع ی هک دنیب باوحخ

 خ سو هاببس ي زچ قفل ای ( عر سلحا

 زت یبربشعتقاب (ع) ۰ یلحا
 جاروسونانسبرس خار وسرسللاب (ع) لیلجحا

 رص درس

 ار يزيچ ندرک ماوحو ید رک مرگ سکلاب (ع) اپحا

 نروب مسحخ و سخ عتغل ابو
 هدونسو یدشراک هدوتسرسکلاب (ع) هاپحا

 ار يسک ضق اب

 ینخورفا رایسبشث[رسکااب (ع) شابحا

 اميسک ندروآ مشخب و

 (ع) فابحا
 ینفای فیحا ۱, یسلو

 (ع) . ل ابجنا

 ندروآ ی 0

 هک مدرم ن مو را 3 یو مار"

 نی او از فپحا هچب رسکت اب هححا ار

 نداد يرابرسالابو اش و اب عنفلاپ

 ياجو ممز

 یدینا درک هامسو ی نلدرک من 3

 دوم ناطلسر بش و مان ) ع  (و دهد هپحا

 اب رد رکشل رس زین و يکنکبس

 مالضلا هیلع ءل وقاو خر .ینفلاب (ع )۱ بجا
 مییحا ث دوم و مجع الا و برل] يلاع | رپح الاو هرسالا تعب

 لا

 تخس تدوم زا تسا تیانک

 : ندق حرسرسکلاب ( ع) را ریحا

 تشوگ و بررشسکلای (ع) ناریحا
 میلدديم و تخس ياج عتفلای ( ع) سیحا
 نیدر د تشرد وگنج رد

 بقاس کیراب متغلاب (ع) شیحا
 هزم شرت عنفلاب (ع) ضیحا
  لقع يب عذغلاب (ع) کیحا
 ۶ درک عوردار دنن روش رسکل اب,(ع )تب انحا
 ۰ کیر ابو ندروآ مشخب رکلاب.(.ع۱) . تقانحا
 ندرک هتیلو ی دش ناهم

۷ 

 ي وس وا ياه رسهک ياپ مت حتفلاب (ع) یذنحا

 ته ۵یپخ وا بوس جا مونا ات 0

 اکتیو ۳1 ؟لاب 1 ِ کینحا

 : زر مد رج

 چعبو ندرت دنم ز این سکلاب ( ع) جاوخا
 ین داتسرف

 ضیئادرگرغالو رابه سکلاب ( ع ) .ضا وحل

 متفل اب و ندش فاح انا ر يسک دنز رق وار يسک تقنشع

 د رک هناوتنو از راک هک فیعف مدرم

 الاح عتفلاب ( ع) لاوحا

 یتدقم اف حنقلاما (ع)),, موومخ ا
 . دنشاب هایسرایسب مشچ یه اس هلنا ( ع) ر وحا

 يرتضم مانو دشاب هیفس ر ایسبوآ مشچ يديفسو

 رتش ناتسب دیکمعتفلاب ( ع) دروحا
 کزانردیپس جتفلاب ( ع) .ير وحا

 هسرتن سکچیهز ۱هکن7 جتفلاب ( ع) سوجا

 هلّتت هط رفت رمغ ياعب و يتفلاب (ع ) صوحا
 7 را

 رتهدن ربگو رف (ع) طوجا



 افحآ :

 هجب نو انتفایطنه ما  (ع) ,شاشحا
 عهجو شهشح ید رکبلط و نادت تکننخ و ملنترد ار
 نآ ندم
 نفرکراز7 و ید رک دجششکلاب .(ع) ۰ ماشححا»
 نامالغ و نا رناچ حنفل ابو ار يسل ندیوآ بضقب و
 داد دفتر هلی هیت" (ع)) ضحاا
 دن ای. دنتشب ر شرسآ یوم هکناو کرابمان و موش
 .رفخا حب مجنودزیرهمرس يوم ناز هک يتلع پپسپ :

 وایدزکوصحم (ید بش "سکلاب ۰( ع), ۰ اضعا
 ندرک باریس من «زپپب" اضحاو یتشون وبندرکاطیق
 وهم (ع) راصحا"

 زالو یشتناداوو ندرکر اصح م دو ندیم هطوقنم ربخ

 - اپ رمفکلاب ر اصحا تسا جارص دو ندنامز اب محا

 بی زور اجرا یمیآ ی

 و نداد هنهح و هّهبرسکلای, ( ع),. ص اصحا
 ند ۵ یسک بیصت

 راوتساو ندزگراوقنسارسکلای . ( ع) فاصحا

 ندیودو آر يس ر یتفات

 ۶ ۵ * دش روتسم زسکل ای. .( ع) ناصحا

 دربم صساوخت و و ندش راگزپهربو ندش اسراپ
 یبتحفب و ندرکر اوقسا و نبش رای نزو ندرک مهوفت و .

 نا ددودو ندرکرفاحرسکلاب (ع) راضحا ۰

 5 ربع و وه "۲ و بسا

 (ع) ناضحا
 رد ههاتفاوپف ن :(ع زا

 یتسلریبدظاوقنم یخ اج ای رتفلد ابر,« زا تاهحآ
 نتفر هتهرب يابو نتف رگ بر اشو شیر

 اه ر انک تفل اب

 وار يسک ندروتآ هنبکب رسکلاب )ع) ناف

 ناکداز دنز رفو نارادذ اش هدیک منفل اب

 هدادن) يب نقل تشز رسکل اب  ع) سافحا

 ننک ثریجم ۵و زر هکیبا تو

 ۳۵) لحل

 ءاکننوا یدروآ مشخب رسکلاب (ع) ظافحا

 * یتشاد

 هظوقنه ریش اح ابو متفلابا («عا) . بف اف

 ی ماپ نا دنچ و ینتفا ذکل فو ميب يقاحم ارش یوم 1

 هام مدو ینک ياپاو تسدرز و" تا رک ی داهناوراچ

 ندیناوهب بسأ یر ۵ معآ زافآ

 ازس؛یمتعتقی . .(.ع) .بعحا

 بسا نآ ور اقفم رد هناج هه ضمزرد ياب هک سا

 یهو تسار و قعا او هنکن فقرع هک

 هد اتشه  دانشه , اهل اس عقل اپ (۳ع) ب اقحا

 مضل اب بقح عهج یبر ذ يب زامد ياه هنامزنو

 هقح عج اه هتنیک حتغل اب (ِع) هاقتحا

 هتبک رسلی

 هدش هک ياه هقشپ لی, نقل اب (ع)::فاقحا

 یو یلااعت هللا لاق د اعر ابد و هدر مک لیمو

 یرت تس)مورث ر و

 فاقح الاب

 تحربو نتسذ اد فیقحذ رسکل اپ )ع) فاقحا

 یدوناد کن بجاو و یثشاد»

 کی مو راد سکل اپ (وعار ناغحا

 یا 6 بلا 1 ۱

 دون فرط

 مهرب دوحن ياهون | ز هکن] یبتعتقب (*ع٩) تکشاد

 ر اقخمر د هب وک ءق

 یدصق لکشم سکل اب (عر) ل ًاکحا

 ماگخالا ماکحا مکح حیجحتفلاب  (ع) م اکدحا

 هاو ی هک لوصو رد تسا يب انک ماف.

 ور اک ندرگ راوتساو ندرک مکحمسکل ؛ب

 ندومرف نام رف مفلابو ته افسرما دیفس یتشا د ناب

 درک نیر یسکلای  (ع) . الحا
 میاد هطوقتمرهغ اعب ورسکلای (ع) سالحا
 شخآ دنا روتس تشپ رب سالپو دیر اب دروخ نار اب

 جتفلابو ید اددنگوس سکلاب . (عر) . ف لاحا

 3 اکحا و ي را



 رحا ۳

 مت بت هی شنب و * تسین اجنیا

 هیت ادرُعب مردنآ هزیهبوسکلاب  (عر ",عا دجحا

 او ماهچ ندّمک مار و يمد 7
 ثدحو درک ادیبون رسکلای: (ع) .تابحلا

 ءدشادیپون ياه زپچر دنساحتون مد رم عفقلاب و ندمک

 نهتصتفب تدح عبج وضو ياه ه دتنکنتو

 ندروآو رف هطوقفم رهغ اصی ,مسکل اب (ع) رادحا

 یتفاتربو (ردز رایسب-زا ندیعاماو نداقسرفوزف و

 دیتآ مز الو ي دعقم وأو ههننبر

 ندمآرد يزيچ درک رسکلاب .(ع) فادحا
 یتعتغب هق دح عیج مشچ يايهاپس عثفلاب و

 لوا ننعيب ناگبو ناب مشلاب (ع)  نادحا
 تسا:دجح و عیج مو د نفعیبو تسا دحاو

 هناسفا مضلاب (ع) هثودحا

 يکي هروبعقم فلا هبورسکلاب (ع) یدحا

 ندمشخب هطوقتم لاذیو رسکلان .(ع) .لحا

 ۱ ندیماشآو

 ندز يزبچ رد تن اب رسکلاب  (ع) باذدحا

 نداد يرايو

 هیجعم.لاذو هلیهم اعب عتفلاب (ع) لدحا

 ۱ ديد

 یصنکقاهانک و هزب هب مسکلای (,ع) جارحا

 یوکسو مکیرسکیو ناذاز"۲ عتفلاب () رارحا

 سصش هنشق نارتت دنوا دح مود

 ندرک حیجف .ندرک راوقسا رسکلاب .(ع) لارحا

 ندرذنآ ززحردو

 يانجب ندوب میفمرسکل اب (عر 0 | رح أ

 وگیثو او روقس ندرک رغالرسکلاب ( ع) فارحا

 عتفلابو: ر اهسب هلامو لام ندرکش یا رفاو ندش لام

 زغال هدام نا رتشو !مناجو (غرط

 یدمناروس (ع) فارحا

 ياههاپبر ندش میرعميد سکلاب ( ع) مارا

 شا

 یا دزابو یئرک مارحو ندشتمرضب ژ نجمآرد مارح
 مارحا عرهت فرعر دو يزجج زا ار یسک ندزرک دهم وتو

 بمط ا)تقتا واحم سیل درحوب نایجاح هک تسا نیا
 ۱ ۱ دننا در ما مح نارهغو تعماجمو تعایج و

 . تشرد عتفلاپ (ِع) شرحا"

 اهد داوود مخ عقل اب .(ع رل .. بل زعخا

 هلنم )ع) مارحا

 جتفلابو یدرکیبآ هودنارسکلاب (ع)  نارحا
 اهدا

 بیشنو زارف ياه ییمز حتقلاپ )ع) ِِ

 ریلديلعي. (ع) سحا

 ضیماشآر سکلای (ع) اسحا

 ندش «دناموسکلاب (ع) راسحا

 نتشلادوشتایو ندیدرسکلاب .(ع) ساسحا "

 دوس ينعيب زمذو ندونین يلنکيو تشع دیجارعم

 و خوم ياه در اکش. رسکلاب. (ع)  شاسحا

 اهرام

 وکینو ندرک يوکين رسکلاب  (ع) ناشحا ا

 ار يزيچ یتسناد ِ

 لصابرت زر اوکر زی منفلاب » عر)  بسحا-)

 دو ی ه.ندرآ د را رسکل اب . ( ع) .ش هسحا

 نت اتم .م دنکتیدزک >

 رتنوکیف ینفلاب . .(ع) .نسحا "
 شاپ داش لاحمرد لوا حتقپ ع) اهتزییحتا

 یدرک وکین دزعنبص ينعيب و یننک ل اینم [ ۱

 انح عیج-آ هتناموزرپس و جو لد زا هشاب مکش

 هطوقنم رهغ " اعب رسکلاب . (ع) ساشحا

 درک نا هنزردو وب نتشاد ز ابو وب یدانمسبا ز اپ



 تبحا

 د رکتم وسرسکلاب ( ع)  ف افثحا
 رک هننتخ ف اقب و رسکل اب (ع) ناقتحا
 نوش هتشاد اودو

 رج و (ع) راکنحا

 هدنورف ين اف ات

 هو زد ؟را یتشی و زسکناب ( ع ) ک اکنجحا

 يسل اب دیو اکو دیلامو ندیر اش

 شوم غاهجو دید باوخرسکلاپ (ع) م لانحل
 فلطم يفعيب و ند رک ينم لا زنا باوعش رد و بآ وشرد

 دن ابزو نذش م رک تخس دیجعم ياضب و هخم"۲ز ین لازنا

 .شت ۲ ندز

 نزد ۶ اکنیروو ]ریو منابع )ای

 .ند رت زیهرپ ه راد نابز هک يزمچزا و

 نت رها ۵ ات
 تنچ و مشخز اشخوفاربرسکب (ع) شاینحا

 شایعفسا یبنچپه و مرب سورخ درک

 یضشرادمابوتشا دربرابرسکلاب (ع) لاهثحا

 یتشادرب يسگ را می المانو ندرب هلیح و نداهنربمابر

 یشقر كنم او

 هنایز و یدش مرگ تخس رسکلاب ( ع) ماینحا

 لببس نخدو مشج زا لد یهمشوج مپ و شن" یدبشک

 یوخ ندش

 یتترولکسکلاب (ع) .فانثحلا
 نوین ههاراو زر هامکینامندروخ ( (عر ات

 و پسا ید رد يسر و ندش بلاغ و یدنکرب یبزاو

 هنیول هشپو هنشیوب ار یسر نآ يسماغبو شسیرتش

 نشر اونسا و

 نذرک حیجو شترگد رک ( ع) اونحا
 ین و شاونحا شر ایم, دواردیص ندین اهر ( ع)

 ر يزيچ

 ندشهنمز این رسکل اب )ِع) ماینحآ

 ید گالهو ن دنکرب یزارسکلاب ( ع) " حاینخا

 ۳۳ هحآ

 ندش عیج ( ع) زاینحا
 شترگورفدرکو ندرکر اوقسا سکلای ( ع) طایثحا
 ن درک يراک شوید نهم[ رب يرزبچ درو

م رب متون و ماولشرسکلاب ( ع ) کاینحا
 ناه

 ی ممرعیم عزم تل و لایت
 رد او

 ندیفکهطقنهسيأب و مو د نوکسرمکبرسکب (ع) رانثحا

 ی ددتناب مشرنا ینعیب ن دبفلووا ندیسر زا شیپ امرخ

 يقشد تکچاپ ( ع)) رفابل اراثحنا

 ياهثادناشنو اهجازمو (ملصحنفلاب ( ع) اجحا

 ۱ هیایر اچ یاب

 اهب اهنواههدرب متقل ان ع) ۰ باجحا

 رجحعمج عتفلب یتحاس رجح رسگل اب (ع) راجحا

 کیدزن و هناپیپ ی درک ربرسکلاب (ع)
 اب

 ماجحا

 زر : و يراوس يارب ار روس نداد شیاس۲ و تل

 ندیدرن زابو یتشاد

 ندیشک دوبن يسپ سکلاب (ع)  ناجدا

 مانچ هناخ ياهنارختسا عتغلاب ( ع) تصحا

 امتتس حلب( ع) رجحا

 مدرم ياپ ياهريجنز متفلاب ( ع)  لجحا

 -.تیسرم رم | هکبل] اننسیچ ای

 "رپ ی وسو مضلاب ( ع) و

 مولعم حبط توق شین
 دون

 هرنشکب زومو مکبو يسک و يکي سنعتب (ع) هحا

نبوت هح ار يلاعفقح, يفعم نا هب و هناکتب و
 یفیبو 

 هندی هم تب هزن تسایهوک
0 

 هلنج ن
 1 ار ۵ مالس بم) | هلابع هایب کل ام ر ثمخح یایند

 اکلا ید ح الطص ام ۵ دو هک 5 شش مه
 تسا تا مسا ی

م ت افص 2۵ ایعن رابثعاپ
 بت اتیعت و تبسن و ات

 ت نم تست گر ۱ تیبا ۱
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 ی

 تشحآ بزم

 مقغل ابو تشل رو"آرب هنادو رقات نهش هدنامو

 بهبح عهج اتسرد
 ایتروص و اهناشنو اهيابسصنقلاب ۲ ع) رابحا

 يابلع دوهب ر ابجو ! اه دا دمو ناههآزو نایاناد و

 ناشیا

 ن درک فتو ( ع) سصابحل
 1دخ هار ر دار پسا یتسپو یتننا دهلن

 هنب ر دو يرهچ

 زا رهت هدحوم ياپب رسکلاپ (عر) ضابحا

 بو ندرکلط ای ار ینفک فح ون دینار ذنرد جام

 دناین ب7 یبش هکنانچ یدیشلهاج

 درک لطاب تسکلای (ع) طابحا

 ۱ ندرگ یتسی (ع) لابحا
 جاوحاو تجاح عهج عتفلاب (ع) یانحا
 ندرک دنمز اینو ندش جانم رسکلاپ

 هلد کدنا رسکلاب (ع) راننحا

 « مک ندرک مکحمو یتتسپ

 نذ میش سک انوشیسخ مسکن اب (ع) س ابثحا

 زاوقسآ و ن

 لب نه اتمی زانو ندش هتشاد ابو شنا دز اب و
 ندرکراکش ما دیرسکلاب (ع) لابثحا
 صشباجح ,درسکلاب ( ع) باجتحا
 شخاسءرجح (ع) راجنحا

 نایمرب هطوقو یتقر زاجی (ع) ز اجتحا
 نفسپ
 جرس تخسو هد مر تخس ِع) ما دنحا

 .يضغز اور و شت ۲ ندش هقخورف او نهش

 ندیشکسکلاب ( ع) بادنح ا
 ید رکبرحرگی دکیاب رسکلاب ( ع) بارتحا

 ند رک زیفرب و نهی رب رسکل اب ( ع) زارثحا
 یتشا ده اکنار ششی وخ و

 نتشا دهاکن يزيچ زا اردوخ (ع) سا رنحا

 ید زد هننسوک پلت ردو ۱

 اتمخا

 ننفگ خورد (ع) صارثحا

 ندش هشیب بح اص کل اب (ع) فا دحا

 

 بلاک دشناهن فا رتحا موجخت لشا م الطص ابو ناخش

 بانف"۲ عاعشرپ ز ا رایس

 یتنناد تمرحرسکلاب ( ع) مارتحا
 نتسب لاین هیجتعم رازب (ع) مارنحا

 او دزم و ندرفآر ایشب مسللاب ( ع) باسنحلا

 هدشاب عونیم عرشر د هل ياهزيج زا ندرک يا نتساوخ
 نسک زا شا د او مق مشچو

 :ایک شسجو ندر ءآ درک (ع) شاشنحا
 مدح دن و ادخ و شاد مرش (ع)  ماشنخحا

 ندش مشحو

  یدشيرپت هطوقنماضب رسکلاب (ع) راضتحا
 لبقو نهم" رضاحو پسا نهبود و مدرم ندش مقاحو

 ندم7 رضعب رغسزاو کم" هی رق ورهشب نابامیزا

 ندبه ر ين هروخرتشمب تقوزاو

 ياظب و هطوقفم ربغ رعب ورسلل اب ( یز) اظنحا

 ی دش دنم هرهب دط رقفم

 ریغیاعبو سکلاب (ع) باطنحا

 .ن د رک حیج

 .موج» و مود نوگسو مای رسکپ (ع) ر اظنحا

 شاد ر اوخو ندریشو ن دروخ و یتخاس هربطحخ هطوقنم

 ,ندم7۲ مهارفوشتنیاپ رسرب ( ع) زاغنحا

 ی دیچرذار ششیوخو

 یشساوخو شتر هایرسکلاب ( ع) اظ اغحا

 هتسا دیوم رد یتشادکگاپ اب ( ح) ل اغنحا
 ژرركی هکی ندرک هتفل يتعيب تست اغللا لحرد ندرلير از

 ميز اام یتف کا رف رسکلاب ( ع) ناغنحا

 2 دنکرپ

 رردرهت راوخو ندشراوخ (ع) راغنجا

 دیب دط وقنم



 اججا

 ندنا,سکلاب (ع) هذاوجا
 مض ابویشورو هدنشخرد عتفلاب ( ع) وجا

 هنسکش ناوختسا یتسویپ رب یمتیضب ( ع) روجا

 جزو تیفتم ایاریدا جتفلاب ۶ هک
 کال اچو تسچ

 يهن نایم زا هچرهو خارف عتقلاب (ع) فوچا
 هد اب

 جرفومکش موهسو مکی جذفب /(ع) نافوچا

 ورنازا ناپس۲ ندش هدوشکاو مسکلاب ( ع) اهجا

 ندش نایس7 ی دوقتک او تو ۰

 لآزجو یس نآرکا راکش"۲مسکلاب )ِ) ِر اتچما

 نهشهتخاسشتسبرت ياريرسکلاب (ع) شاپجا

 ۱ ندییاتشو ندرک رود سکلاب ( ع) ضاپجا

 باتف7 رد هکنا موبسو مکی حتفب (ع) رمچا

 دنیدنيزيچ -

 غا هک نایمد7۲ تعایج عتفلای ( ع ) شوجا

 یتش اب هق غتم لی ابق

 نانکر دارب يفعي ( تر جا

 ياهنامززا يهاو یناضز .( ع) ایجا
 ماجیاو ندش هقخورفا عتقلاب ( ع) جیج

 هلثیپ رسکلاپب

 فتو یورو دزم مود مسکو ملی حتفپ ( ع) رهچا

 لس ياهچب رخ فرح سونفی و یقشاد یهرو

 نوربی و د رکهفرس اصلا دی دشتو عنفلاب ۰( عد) جا

 ندرت

 شج عیج منفلاب. (ع) شب احآ
 ار سمز ندید هدیدنک سکلای (ع) تناحا

 يزيچ شنای يا زب
 هودناو منو هصخو هنشن يضلاب (ِع) ماجا

 يکي ينعب تسادحا عج حتفلاب ( ع) هاحا

 تسا يکي

 سو بح ۳
 نارتشنا,مسکلاب (ع) ثهاحا

 نداد هانی و ندروآ 029 ,هاحا

 تاریمو ندرب ثاریم رسکلاب (ع) ثی ه احل
 رتننکاخو دسر يرگيدب تث ماوب هک میذق ماک و لصاو

 همنق ینخیذا رب و شن"۴ یفخوررفا حقغا ابو يزبج هبقب و

 تسا تیدح عیج عتفلاب و تسبرماخ مضل ایو يموق ایم

 ید ادباوج مسکل اب ۱6 ) احا

 هریزج زاابرع مد تسیريش مان یتقلاب ( ع ) اساحا
 تساز ور ود تقف اسم سراق

 راجو ندممقو یتسنادسکلاب (ع) تساجا
 ندرکوس

 هلثم رسکل اب ) ع) تطاحا

 درک و یتفرگ ورف درک رسکلاپا (ع) هطاحا

 و ماد ندرک هلاوح و یشسناد و نهم ید يريچ

 و یتسچ پس. تشپزب و ینغل لاعمو درک تلیح

 نوش هناسکی

 ظحا و "اظ فیغضت و فلا عتفب .(ع) ظاحا

 واشخب ینعی هبناب عیج" اظ هی شف هبو فلا عفاب

 تسا.یس ایق رهغ عیج ياظ فیفختب ظاحا اما اهییعت

 ارت 9۱ رهکلایا ( عرف اخآ
 مارح و هلاس کیرهع رسکلاب (ع) تلراخا

 بسا رب راوس هدییسچ و زاب مد و لعف یی و هد از

 ندز هصغ زا ه دیودو هب ارز وب 25 نت رتش و رک
 یتشی رم وبس زا بآ و

 ندا دزای باوج سل اب . ِع) هلاحا

 خرس ينعب میحا عهج عنفلاب (ع) پماحا"
 دول7 مشخعتفلاب (ع) ناجا
 صرکراوخ ,ندرککالهرسکلاب (ع) ةناخا

 يسکادنزرفو نایشچ كتت ( ع) صواحل

 صوح اب دوب ییسم

 رتزیزعو تسود عتفلاب (ع) بخا
 نانسوداب هبدتتو مو درسکو لواعفغب ( ع) ابح



 هیابنرد مهبوا ياهل دکنا عتفلاب (ع) علجا

 رزق ر هورهز ییتعتنب ( ف ) ابیکل جا

 رفگرزب مال دی دشن هب لجاو عتفل اب . (ء) للحلا

 دیدشت هی موبسو کیسکب (ع), ذاولجا
 وتس اند اتش و

 ار وا رس هکنا عتفلاب هلجا

 یاگرزب حوقغم ذ ددشن مالب-جو درسک و مکی میت

 گوعوم و ناهج نآر سکب و دو دیم هلاج" و

 رتنشور «روعقم" ثلای و عتخل ای.( ع]) نیلجا

 و ندروخ زا ندم7 هونس یبتصنغب ( ع.) مجا

 هلجا و هش ابن يوم

 و یاهناقسین و ماشب تسا يعضوم و .ماعط عون تکی

 دنی هم رد تسیا هعلق مان و هعلق سثیضب و یاتخرد

 و ییتختفیو دشاب هنوک راهچ و حلطسم هک هناخره و
 زین و هزینيب درمد خ افت یب دنفسول میچ دیدشن و

 : دم مه ربتث هشوب ينعيب

 تسا يييهاريا ردو:سایلا یزوب ( ع) جایجا

 تشپب شيب مقیس ۰

 ندرک حیج و یدک بثاقتا رسکلاب ( عد) حایجا

 حهج و باسح درک هلپج رسکلاب ( ع) لابجا

 ر ایسب و یتجخ اد هببو راک :ندرک يبوكن و يزيچ درک

 ییقتتخب ی حققل ایویتش دمت
 مان ریسکل اب + لیصفتلا لابجا
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 و فورعم بوکرف ينعم و دنناد یک لصفم ه دعب .دتنک

 لاهجا فی رطرب 1 ول مالک هکنا ی

 دننک یت لیصفت ید تر ابعت از ا دعب هنر"

 و ۵م کیدزناو هناپهپ ۱ ع») مایجا

 نذمک شی اس۲

 ودنام يه ايب هک يباي,د تسیروناج (ف)

 را تسا ي

 ربچآ
 زا جایما راظفنا مد و دتفا مانک رد اهجوم مبل ۲

 جا
 دوش کاله دوخ ياج مدو هنام

 هبشرمایتعتفلاب ابهالک نیعیجاو نوعیجا

 لیصقت دض زبنو هلیج رسکلاب ( ع) لیجل
 رت وگن حققل اب لپجا و رن نارقش عتفل اب لاهجا و

 يناسامخ یاوجادومرق نزوب (ف) دویجا"

 زمن دپب ییاوج" ار ول ینعیب تسا بط يضعب مدو

 يناساوخ ییاوجاراوو ساق مهجب (ف ) روپچا
 دتیوک ار

 ریش هشنپتقبو ناتسین ییتجتفب هجا
 یستچهو بآ هزم ششکرب عتفلاب (ع) جا
 رسکو دیلاب نجآ وار دم اج راصق یشتوگ مشفل اب و نوج]

 گئر و دزم رمتفم بآ مهچ

 بونم تخس»هچنانچدوبمدمسررسکلاب (ع) انجا

 بونج بناجبو فشبنجرسکلاب ( ع) بانجل

 فر

 نشر مار 7 و ندرکیفت ورفر

 نقشاد مرشو ندبنا درک وبز و سکانو لد

 ندرت لجم رسکلاپ (ع ) حانچل

 زاب وند هنشاد زاب و یتشاد مان ( ع)

 سکلاپ (ع) تانچا

 لوپ ندانسی

 يه افتریک | رثق دجاطدحمو سنج عیج ) ع  سانجا

 نشد

 يزيچب درو آ لبم مسطلاب ( ع) فانجا

 مت سا
 ناغم ياابحتفلاب (ع) هححذجا
 هناکیبایهیادشتهب (ع) (یبنجا

 فاکو«ثز نونب موتقم میجاب (ف) ناکنجا

 لققجا یآ بوعمو شخر» يايق ا تسبا هبرف مان ييجع
 هر
 فتح



 لا

|۱۳ 

۳۳ ۱۳ ۷ 

۲ 1 1 

 ناجی رب هبو ن دوم يف تنش ناهید ع) زارجا

 مپ یدمآ

 تق ورد غرم راقنم لدرگزاو۲ (ع) سازجا

 .یتشا ذگن رهت ثقوب غرمندرک زاوآ و ندروخ يرهچ .

 درر هام رقشات اه مد يداه لدرک ناو آورقنز زاوآ و

 ید مرن زاوآ۲و
 ولّلبو دین امولکتب ممکل اب (ع) ضارجا

 ار يسکب۲ ندیناج ّط

 حالات مارجا و ناف و )ِع) ما دلآ
 رم اه زبچ يد امت

 ناکانس يتعيآ یو امن» مارجا

 ییکرگحنفلاب  (ع)۲ برجا

 راک هزممضلاب (ع) ترجآ

 ويوم يبدمودايگي ب يارحص (ع) هرجا
 .دقفوگ مین (ِع) یشرچآ

 شرکزامنيب و نهرک زجرسالاب (ع) "ارجا
 ندا درقخدو ندرک هتسدام شف ردو ندراذن فحو

 "زج عیج يزيچ ياه هراپ عتفل ابو ی تن سب و ندرکسبو

 ددبمهزیهو هیجعم يازبورسکلاب (  ع) /ارزجا

 ارچ و ندش رای ييوند رک ز امنييو نداد هب رجای
 داد

 ششاد يراز ياييکنان رپ ( ع) عارجا

 ,ششخب ندرک مایت سکلاب (ع) لارتجا ۱

 نداد مایسپ لبقو

 هدیرب ینیبمکبا نیوي (ع) مربچل

 دسج عیج اپندب عتفلای (ع) هاسچل
 مارجا لایعتسا مثکا و اینن عتفلای ( ع) ماسچا

 دیل اک زین عتفا ابو فوسک مد ماسج ]1 ایعتساو فیاعل مد

 يسک رب ماک ندوین فبلکحت مسکل ابو م اسجاواش

 هشاب یم هک

 تح,ددین اش عتفلاب (ف۱ یتسجا

 تشردذرمییش دیهشتو یترجنفب ( ع) ,رتشچل

 ۳۹ .لچا

 زاوآ

 میفخم۵ يامخ اتو کبس ین اپک حتفلاپ (ِع) اشجا

 از ا نایک »5

 تسج هطوقنم میجبو مسکلای (.ع) ساشجا

 تراغ يا رب ندید رک ارس نایمردو ندرک ربخ يوجو

 نذوم رخ شقوئو یتفوک (.ع) شاشجا

 .دیرابمب رد ندرک تنعم عتفلاب (ع) رشچا
 لد در بو يد رس

 "طیرخ و اه نادشک مث عقفلای . ( ع) "د رشچا

 هاغ نز و

 .دیاب راچدنار زاوآ رسکلاب ( ع) طچل

 روشو شرت علت (ع) چجا

 ترجاو صش هد رکوند رم سجلاب (ع) .لعجا
 ۱ 13 تدقم

 رد ی گرث مود نوکسومکب عتقب .( ع) ر
 دنام مود نوگسو مکب مسکی مافجاو یسکز ا یربو

 دد یک رج

 اغججا

 یسک تر ایزو شفسریب ندناموهشایورب هک يراک

 ,یانشب شخبرگوخرمیتشنهیود (  ع) لافجا

 ۱ ۱ ام يزيچ هاب ندربو ند یک بانشو

 يانالغ و مشچ ياکلپ عتفلای (ع) نافجا

 یضج عهج روکتنا ياه حاد يا ر دو ریش

 هتف رثو کرم تذمواهنلم ییتعنقب (ع) لل

 مسی مود نوکسو مصی حتقب و يزبچ ره تب اهنو

 وا دم رو فشعد , ۵ رسکل اب لجاو یتشیلن | روشو پبسو

 ر وسکممیچ اب دیلاو عقل اب و ينحو و ات هد ام لبقو يشوک

 شاپ تل یپم اب هچ رهو ه دنزیذآ رب و اهجنا يتعيرخ 7

 (ع) داجا
 ندش نورهبو

 درک یفت و رف مسکلاپ (ِعر تاداخا

 ندقاترمکناب (ع) ندا
 ۶ کیس هیامورف مدرم عتفلاب (ع) اف داجا

 رب وينقفا و کررب رسکلاب ۰۰( ع). ل الجلا

 رد مک نوریب ناین اخ زا سک اب



 ! زا ۳۸

 دا همان 62) /ازتجا
 س و رجب ن گانتتیاو

 تو هر بر مکتب (غ)۰ + ظ اطنحل

 ىِ ۲ هدرمزنورآدرم نجش

 ی ۵و ۳و 0 ایرنا

 برات اسو دم" مه ارف مبمکل ای: ۵ عن 0

 رب درک فافتا و ندرک مزعو جم" درو ند

 ملع مهدزاهچ لکش مانو ندبسر كغالببو يزيچ .

 هدرو [ د وحخ تأق ۳ ردد ال هی یتدنید ازم لتفر

 رک :دنفک و ) ه تروصتیرد لمر ما اع مهد ز ای مان هک هذآ

 ی
 یچهویمرسکلاب (ع) :"اننحا

 بغج و, ندارک زیهرپ رسکلاب ۰( ع) باننجا

 یهشولبو نهشرودو نوش

 ۹ ۰ ,چب و رسکلاپ (عر نانثتجا

 ندرگ نآورد

 نتسجباوطاو و قول دجرسکلاب (ع)ل, هداهنجا
 یک ينزدارورندزک يدود رسکلاب (غ) تاببجآ

 ندا دبی رقو

 یدنکرب بز (غر)آ ح اینجا

 وب رگ نه ابا هر ایا
 یدنکرب سکلاب (عر) تاج(

 سزونابز يه راپمدد ميجد حققب (ف) یجا
 شن"

 شازفا# ندشریخ تکه نارنکت ۳ 9 هد اححا 3

 ءارک (ردرک اث

 ناروناجياماغمعنقلاب .(ف) راحجا

 وغودو دودنا و مغ سکلای (ع) فاحمحلا

 سوسْذ]

 نایشجخرس جتقلاب_ (ع) محج)

 ۹ ندرکتبافکو ندرک شخب رسکلاب (ع) ادجا

 9 2 د مک عقنو

 تفانتعا ۱

 زنی

 جا

 رجا

 ریتطتفب تدج عیجاهربتمنقل اب (ع) تادجا
 | یدش و ند رکونرسکلاپ» )۱ "هادجا

 ۹4 ۰ و

 « دیزیيبتور « هاب لب شو حنفلاب ۳ یو ْمادجا

 جو بد اپ ۱ دا ۳ ۹

 ۱ ما سومی امورق مد رم حتقلابا ( ع) تم

 شیخ افت لات یکتا 0۰م اتخ (نضتتا

 روتس درک رغ الو لافند رک

 مس هیدشت و مکی جاغب" ( فر 0 مخا

 بم و زور 0

 رتاواوارت -(ع) رج

 نآ عهج اداجا عج ينعب (ع) لودجا
 ؟ نداتسا سکلاپ ( ع)

 ندرکداش سکلاب: ( غ) لاذحا

 ۱ ثتسد کی مپ )ِع 0( ماجا

 0 و ییدرم و یداد درمینفلاب (عز) رجا

 ۳3 نژ رومو راک دزمو یتسویب هفت ناوختساو .
 :دیل او حنفلابرجآ هراک دزم ینلاب ..(ع) رجبا "

 لقب مارنم يدام مان يیجعتفب و هنجخب تشدن مهچ يضیو
 رچ اه فد رم مالسلا هییاع

 نوچو ندنا, هلپم یا, رسکب: ( ع)

 دنیول دنکیم حوعصو دهد ارج 1م رخ پاسح مد

 ابقما هتنوگ هنک لجس نوچ يض اق هجن انچ درک !مجا

 تسا طاش ی دتیوآ 4 نا و ةقجو 3/۳ يافعب ود ۸

 تس یار مو هةیظ ورسکلا هیآ رج يفعم: حارص مد هچاربر

 هیتر جتم ۷/3۳ مدو

 تسا هد موخ يت د ابز هک

 ۱ ندرت رغالرسکلاب ( ء) تارجا
 سششاذب هدز هزینردهربن رسکلاب (ع) رارجا
 ریدو ند مت رهخان ضرق و ۵: ده اوخ هچره ات | میس

 دین ۳۳ 2



 اجا
 يک دیشخ , دش هدشت مضل اب

 ترابع فاطرسلاب (ع) هاجا

 نادروشتنت كبنو درک کمن (ع) مهاجا

 ندیک

 ةواردراد ينعم هس یون دیپ (ف) راچا

 فتشعب شیورد.* هیامرف ,رسح هما تسا فورعم

 دشن ابن ماچا فریز دون هیقل*ز ان زا هک فاخر دوئدوچ

 دیوگ و یسحرصان میکح دوب هد مک مض و هنتخم "۲ مود 1

 دوخرگپب شوند ۶۱, لذ اق رهز هک نامج تسیوید#

 زکف هتیرک ار دنطبو تسپ یممز مومس # دماچامپ ۱

 * راوشدو بعص دشاب ياج هنولچ * هتفف ,ناکرُگ

 دنه لها ييلع نایزیو * راس وراچ ارگدای رد يکي
 .هتعیرش ماکدح اپ یشناب ندوین لیع

 دیسر دایرغب و یادراهتیز (ع) هتراحا

 نآ جو هذاحخ یداددزیب و ی همناشرو

 ار يسک هک يرودزم رسکلای (ع) هراجا

 ید یتشاداور هیجعم يازب (ع) هتزاجا
 نلخا سپرناو تفاسص ی هی بو نداد هلاصو نت ذف

 . میت و نداد يروتس دو ی هینارذٌلو ياج ین الو

 یکیو اط هبقاف کیو هتفل ید سک هک يعرصم ندرک
 ندیوآ لاد

 و قتشاد او, نداد نذارسکلاب (ع) هزاجا

 ينعپب و ندوین تصحرو نداد تلصوو یتشاذگ ورق
 تسا جاتورد

 لیابق را نایمدآتعایچ مضلاب . (ع) شاج
 دنش اب هقرفتم لیایق زار یحش دق رفتم

 یجاودزل یی هضکو مسکن 6 ) ص9
 دوشیپن عیجد اصو مهج برع مالک مد هچ تسین برعم

 نآ شآ و دوشم شرت شوخ تسا هوجم مانیننغل اب ذول و

 تبسا « ۵۳۲ مث مال دی دشنتب و دنزپ یسمش

 صعهنسرگ (ع) هعاچا

 ۲۷ ثجآ
 نبوت ا,کاخ (هق) کاچا

 حیج دیلابو ابتقو دیلاو عتفلاب (ع) لاجا

 یتعنفبوج مآ یفعیب تسیذر حمل وکس ییلصتفب لجا

 . .وت كرزب مال هی دشت و

 ندادنالوجر یهیناد رگسکلاب ( ع) هل اجا

 زای لوا ياجي :دیلاو .عتفای 4ع) ماجا
 يفج را ام یو اکو یاتسیا

 ,راکناکیب عتخاب (ع) .بناجا
 هکنیزو دننایف تشپزوک هکیرتش عتفلاب بجا

 دشاب هتسشن شناتسبپ

 متسو ندرکرهج يزيچرب 1م يسک رسکلاب (ء) رابچا
 نذرک بوسنم رجج به ذیب ونیتشآ د ير اکرب

 اههوک حتفلاب (ع) لابجا
 یتفای لد دب هطوقنممیجیر سکلاب (ع) ,نابجا

 (ع) وبجا
 کش اب عرساجن]

 مي اجلبید ءیچ نالک جتفلاب (ع)۰ هبجا
 دن رد هشو اه زیچ تلخ

 دشاب مرُك شتوصاح هکیزیچ حتفلاب (ع) .تجا

 مرگ یچ و
 ,ندش مهارفو ندیزگرب (ع) ابنجا
 روتشادزاب يزيجزا امدوخرسکلای (ع) فاحنحا

 .یدیرب (ع) ها ذنجا
 : ندش ريلد رسکلاب (ع) " ارغجا

 درک بسکرسکلاپ (ع) جارنجا

 وا دیرچورتشیدرکاوخشنو یدیشک (ع) رارتجا

 مشب ندیربو تشک نهب مد (ع) ز ارج

 .ندیرب تخر,د زا بوچ رسکلای (ع) عارنجا

 ۱ یشسکشو

 هایم ياهيو یدزک هانگیجی (ع) مارتجا

 ساره تمرج



 نتا ۳۹ ۰

 ت (ع) رثا
 نوکس و مکی حتهب مثا و عیجر اتو سل ها رب یخ

 رثاو هکسم هصالخ ییترسکی رثا و ربشپش رموک مود

 ندش وکین زا دعب یلتتسح ناشن ییتیعپ

 ندشرگتوت رسکلاب ( ع) ارثا
 يوعدو دمنایقو شخیم۲رسکل اب ,( ع) تارثا

 هناب هتخیم 7 رلید کنرب هک یلنو بارشزمنو یدرک

 دشاب«دنام هک يزيچ ههقب یتعتفب ( ع) و رثا

 ندزکءدهرجهدشبلاازیص تکی( ) هداعتا
 هیاپکید ایدیهشت واف سکو مضلاب ( ع) .هیغثآ

 او طب نا ی وزیر د درکارگرسکل اب (ع) لاغتا

 و پابسا متفلاپ و نشر اب اکو ندرکرابتا رو

 ییمز ي اهجنک ضرالا لاقف او ن1ُق ياه هر ابو اخر

 ال انا ضر الا تج رحخآ و

 ی (ع) لئا

 لد ودر ک هداشت رسکل اپ )ع) جالنا

 یذرعآ حالصب هطوقنم انابورسکل ای ( ع) ل دلتا
 .ندلت میر ایسب و

 هریر كنس کاخ دئلقم ياثب (ع) ثلنا

 یلاعت هلوق اه « درم دسجو

 اهانک ود زب رسکلاب و درک هانک حتفلاب ۳ منا

 ور اگه انل مو درسکو مکب حنغب ورایقو بارش و

 يولغورد

 راک هم يانمکر هل (ع) . مث
 دشراد هویمرسللای (ع) رابثا
 اش هوم تل ابو تخر ۵

 دنوا دو ندهند هع تشنه مسکلاب (زع)  ابا

 وو تشهرد هکر ارتبق یفعی نه سیگنا متن

 اتییق حنفل اب وار عافمیدگاب و دنب ای ب۲
 عتفی و گنس هممس میم و فلا مسکب 2 ها

 تبون لیز

 « دم" زین مم مشی وو د ره

 ندوکهیکت هن ام رسکلاب ( ع ) انثآ
 و اهْلتس عتفلاب و ندرکافت سکلاپ (عر

 .ندرو آ *وجم و ن

 اب
 سکلاب رنث عیج یزیج ياپاهم

 ندانق يلاس نت ر درسکلاب )(ِع) تانا

 دم رد سنا ( غ) ناننا
 , قفل دب يسکپ هطقن هس يامب و حتفلاپ عزا وئآ

 مکاح ذبزون

 فیحا مویسو کی منقب هللشم ياهب (ع) ل وا
 هناوبدو

 يک بیع و ينيچ یتسدودیم (ع) یا
 یهقتت"هرک واتب و نایس۲ریبع نز وب (ع) ریتا

 ننیوگزمن مینا جوج ارنا هعیر ارص انعزا تسا يلعا هارصانع

 تسا دیوم رد یشاب هچمه دنلب و ک داقالا کلف لیتو

 ۱ شت 7 کشرسو بانق7
 و یتعیلت ارب و ند رک هان عتفل اب 3 ۱ اتتا

 دام سکل ابو هدمآ زون يارب ينعيبم
 ی زیملاب بر ایه انرا یزد " نفر 3 رد و يتشد ا<تک

 ربع نامز تی اهن نیتخثقب و ند رگ صش کاند رد

 ضرف يادا تقوو تلپم تادمو

 مان صچ بآ نزوب لثم ياثوديب ( ع) نیننآ

 نازیا هاشداپ نوهیرف ردپ

 راکش»انک (ع) مینا
 0 ۳ 9 (ع) ج ۲

 وپن ٍر ا وهسآ

 ان

 «ندرک عثذو نداد بارجرسکلاب ( ع) هنیاجا

 تالعحد

 رولت زینو هم يبوروش ب" مضلاب ع) حاجا
 وا ياشزوسو ام رف ياپتخس متفلاب جاجاو حاتو

 تا ما عج
 و ی جی «دننتوپ ه درپ مضل اورسکلا و یتفلاپ (ع)

 وای دقت و مشخ و يلنشت مضلاپ )ِعر جاجا

 محاجا تسا تاغل ارنکر دو يرزمچ هدنشورد سس هو دن ]



 لو
 شجفود ره مکينز ينعب ها فغمز عتفلاب ( عر ۰ وتا |
 الا نیراب هو وقیفا ۵شب
 و جز تناخهیلجب ذوب ييقم عقل اب (ع) نوتآ 4
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 روغت ينعيزجنو د دم 7زمن بنیغضنو تدودقتم جنقل بیروت ا

 سنف 7 نادنت 7 دیگ ارص بحاص و دزن نانو ورد دریک

 ار يونای هک و اددرومآ ينعمود لّتهرف رد (عض) و ٩

 قد ینحی گیت یدنآوح لر رخ د هک هو

 هتناوخ هپبیشم يرانب ارن"و هشابن اد هر مود

 نداهن تببت هشتلاو نیترسکب ( ع) ۳

 نقل اب ي 1 5 نی[ دودپم ۱ ع دز 2

 ندرک کاله و ندم>

 رپ و,ناسناز اب ان نر هبيب تقلب (ع) ۰ مایتا
 مینب حیج ناوهح نا.نامدام

 درک تعماجمرو صم7 )(ِِع / نایتا

 ۱ ناوپذ يفعي دو تيم ) تف ۱ نا ب دن[ ۹

2 
۳ 

۳٩ 

 شتسرینکناع۷ 2 ۵
 تسا يقحخمد مان عتفلاب ( ع) باثآ "

 ندش غارد و راک ندمآ زیر حتفلاب (ع) نا

 نانز نر

 ند اد شادابو نر داد .سب )و ست )(ِِع  تباتا

 نم اب جازم اهقعاب و

 ندش ه ومنآ و نذتش رایسپ عتفلاب ( ع) 9م

 طب انو کید هچنانچهناح نت ایق و هناشت تععرو هابکب
 فشاب هک سنج ره زا امر الاک ينعيب زند نازجو

 هتاثآ شا هحاز

 يديم مان عشلاب (ع) تئاتا

 8[ یخ تتما تکی )
 ندرت

 (ع]) راثا

 کبن ياه

 دارب درکرسکل اج ( ع ) هتر اثل

 راکو اهناسفاو اهناشن نقلاب

 3 یمن ازخر ۵ شب

 ع) جبتا

 7۹ اهنا

 هاب سگروآ رب اوت تعارز اجاوب ید زامخش او مو
 نهج درک" ادم جت اپ ۶ جن ام دک يزمج دین نخل اپ مر

 ۱ یا نانسی ۱ جتقلاب دم يفاثا

 وب ياثوديلاوخعتفل اب *6ع) . لاثا
 ي دم منو يهوك م ان مضب

 غر دن لصا ینالاب 60
 ان سابو خود رد تسبت «داو عتغل اب عطا مات

 ی

 (/ع )۳ ينانا
۷ 

 3 دینشو 5 ور حذفل اپ , مع ) نینائا

 ونک کرک رضاحو ندوب سل ای  (ع) اتواتا

 تب دگر تیچ یتسوشلفام جو دو از

 هکم یی ام.تسا نهاچ مانزمنو ندرکز اوآ ملو ملاح

 تی انا

 ترا يقخز د مان عتقلاپ (نعا) بتآ

 نقش مزالمونداد رارق رسکلای (ع) تابتا

 ندرک تباث و یاوید رد مان یتشونو یتشاد اجبو

 بندرک اراکش":دوح زار سمللاب (ع) تابثا
 درک ین ادان زا راک م سللاپ ,( ع).. اینا

 یوم رب يفکيب )ع) ثبثا

 نود تشپ نفلاپ

 ها سهتعاو نارتدعت رسکااب .(ع) .اجنن
 ندرت

 شاب هکیزپچره ابزا یدیلامحنفل ام ( ع) ۰ ثثر

 فلز ارورس رسکلاب (ج) انجئا
 ندرکربکترسکلاب ( ع) "حنا
 تیک تر تاب (ع) رجنا

 مش گر ساب: (ع) جا
 روئاج هدور و دنچ ما (ع) فحنا
 هناذزد نادیم ياپناتسپ حتفلاب ( ع)  یدنا



 فتا 1
 ناکنچب مام هننام هم انس ياجب یکیل و هانس هننام

 هبوپل ایفاذک نی اننک یم

 هعبس بوک یتعی  اهد را تغهشتآ

 ننحادنآ منرردو حجت اجنر مسکل اب ) ع تب اصتا

 فرصوم يتفصبو یدرک تفصرسکل اب ( ع) فاصتا

 ندیبسچ يزمچب (ع)

 (ع لاصنتا

 شسوهپو >

 لمس ر وندش هتسومپ رسکب

 اربکش7 و یشور ات هیهشتررسکلاب ( ع) حاضتا
 نیش

 ۱ شش هیامورف رسکل اب 121 عاضنا

 ترایع ياهانب هک ما زا تسیرپث (ع) هبکاطتا

 دراد پی اجع

 باعتنا

 نم ارد

 ظاحعتا

 ناعتا
 هلتپب تیرعنل اب

 رطق دیع یتیفب ( ع)

 مابتو رک تفارسا رتکلاب (حرار تالعتا

 یجرکراطع <
 ندرک کتلق هظوقتمیتیورسکا اب .( ج) باغتا
 نرکراوتسا سکلاب (ع) انا

 ۵ هاب یابقا
 فاغتاو یصش يکي و جش او يراخ بسم یو

 ید اثخ]

 هیام هطوقنم ربغ ياحب عثفلاب . (ع) هعغتا

 هرب هذیک رس مرد ینفو مکی رسکب عفتا تسا حارص رو
 هش اپ اک گکروعتذ فلع ز وه هک دز اش رب و

 برغج و ایردردو رد بنچ سیکل ) ِع 0(

 شترگ دنپ .دیدشنلاو ییترسکب ( ع)
 نگو ایتس ۵ ینسب و خوش رسکلاپ ) ِح 

 رب عتا

 و یزبهرپ دیدنتنلاعم یبترسکب (ع) انا بدم یتحتفب ,(و )قلا

 وا

 نگیرد

 شن نگرگ شور رسکناب ( ع) باقتا
 درک مکعم يراك رسکلاب (ع) :ناغتا

 (ع) ایقتا
 ص۶ هبکترسکلاب (ع) اکنا
 ندرک ذایقعا ات دیدشت هب (ع) لاکتا

 مهظع تسیدور "ات رسکو دیلاب (ش) لنتا

 دزبجخ ر اغلب سوم لایج زاو تسا حسرف کی شضفرع

 تررب تیظع یب.دی.ي دور نیر و درب رز محخ "ای, دبو-

 هرار اک ز به مو مذفل اب

 تسین نآجرد يرت

 نهش هنک لام هنوادحخ رسکلاب (ع) هدلتآ

 نفرک گااهو ندرک تسین سکلاب (ع) .تفاالنا
 ماتترود رد او ندر ماگ یتفلای.( هق )ار نادلانا

 درب میقم ياجبو

 نوک ياهاک ار دو یتستقی (ع) منا
 نوتبز تحرد یقیضی» (ع)» منا

 مادل ن دفن م اینو ندرک م ایق مسکلای ( ع) ماینا

 / ةرمع و نزن شی

 نانرسکب و دییسمتقب ( ع) کمزا

 جدوف هیاپو هاچ رس و روخب"[ یبایب ( ع) نا

 هاچمس رپ سو
 راتقر رد نداهن ندز ماگ رسکلاب ( ع)  نانتا
 رد وی میقم ياجب و

 نورجیو دمششب,ندم7۲دیلاو عقفلاب ( ع) وتا
 نوکسوحتقلاب وت او ندا د جلوخ ينعب کلم جارخ ندرک

 هی یوزیب هصخپم زا هل هیات شوم و ششخب ياذلا

 هبوت رابسب ییدشنلا و عتفااب ( ع) باوتا

 4 یننک

 رددقلح رسکن اب ( ع ) تاونا

 یدرلزپهرپ ات هیهشت و رسکل اب )ع) راوتا

 شونادر مبقم (ع) عاونا



 یی ی یا ی او تک نکا

۷9 

 مارب « دگشنآ

 س ابلنشنآ

 شن"
 5 کا

1 

 دشابدرسدکیاذ هور انا لگو درب ه دوین رود زامالسلا دریاع
 ت ب ۰ ۳ یه سم

 بانف"۲ یفعب مبصاشن ۱
 مس

 بانف"] ینعی 1 تیلص شن

 اهن 9

 ون ام هیت اپ یرظ وا دو ۵ ي دم تیپ ر و رف ۱ تین 25

 5 دون زن ار نآ یوچ هشاپ هاش لنت حا روس هکي هق

 نهاومخ :اگوه ۵ دتنکر ۵د د وی ار بآ هنرب وزف بن اجم

 ض ات دنينشت"۲ رب ار شرظ نآ .دنزورقيپ ارشت"هک
 نیاودوفن هخ ورقا لند" دور شذ"رب بر اکب ودوفت 2

 هنیوگزن مد ار نآو انا میطح سوفمل اج تاعرتخم

 دوب مه دز اب هام مان مود هزناودح هیقشنم درج يز انبو

 صفقق ر نآ هلتسیفرم مان مومس يرک دزب يكلم لاسو 1
 هنن |وخ

 رد تعت رسذ شن ۲

 ۱ فزب لو | در | ۵ ینعم درس بت ) ۳ ۱۳

 ارنآ مک تسا یضرممان موبس دوب بات بهت مودوهنماق
 نی وتلق ارف هاب"

 او راک هک ین

 راکدی وی راک رسد را

 ناراک نتتلآ
 ۵ یش اکو یتسرپ د دزنپب اه:دنامسپات

 سس

 دنزورف ب متر

 شن زین ۳

 39 ورا
 تسایبوج ِيز ات فا ۳ دوم واکشنتا

 ۱ ینعم و دون هنتخورفا اق ر ونت مددتنادرب ار شلتنادب هک

 شن[ ه دنوادک پمکرت

 يارب هنز و رذآ شت"] هک ياج دوهيم ۷9ص

 ندن ناریحو ندشلقعیپ

 لیح جرب يتعي
 شن" دننام تنم | یلدا نوک شنآ

 وب خیس ياجب

 هچاساریاسو غیت ينعب مدجم شنآ

 »دی ارنیشت]
 نابرزیت يعب نابز نیشنآ
 مرز نیشنآ
 جرسبارقت ينعب جتفلاب لاس نیشنآ

 یکی نیر اّکح (ییسدن ۱

 ۲۳ شنا
 لیدنق ماور تنور لیدتپشتا
 يوسوم بس 9 يسوم ۰ 19

 هصقث نیا د ؟مالسا  دملع يسوم رغم يرمهر روط هوک يوس

 تسا شوشعم بل يحرسزا تب انکزین و تسا موهشم

 هکش تن" یتعی

 .دب"] خرس با نشو يرونا يمز جن و
 نا و ران رآ
 ندناشن شتآ

 ناتسین شنآ

 ناسین شتآ
 راهب تقواهلک فتوم

 غمتيربت هكنا دبی شما و غیدينعب بنآ و شتآ

 یدناغتنورف دیک و3

 راهب تنور

 هسا یقعم :يیشت ۷ شست" هبآم

 منا ییرولب هلاعبو يروگنا بارش زا هیافک زیفو

 یییايهاوشتآ

 يدته ریتش ینعب . يدنهاو شتآ

 یدنهشتآ

 دتیوگ

 ء یناهکخنه له | هکيدالوپ غمت عج

 ی یی 5*7۲

 ی 5 رک

 ناطیتو نج و بانک ۲ ينعي رکیپ ییمشنآ
۱ 
 هر

 سوماق مد سر اف هر تسل ييرع ییآ و شوپ الاب مفلای

 تسا ,وطسم

 جاود و بارتنو تفت و ب اق

 ار ناینج ای ام ناطوش يم

 بافق ینعب

9 ۱ ۱ 
 بانتعویفا ؛ورارطو یعاط نکس یمشنآ
 5 ندنک

 هنعبیط و بنت"
 ۰ هل تی و ۰ ی , ._

 ياونه را يسن جن و ین هن ابزو مرد هآ زابم نیشن |



 شتآ ۳۲

 مار مشت زا متو ملظ عام. ادیب شتآ
 تسادايم ملاظ دادیپ

 لعلویمرٌگنا بارش و بانت] يتعي دود یبشنآ

 پضغ و رغو مس فیقعو توق ابو

 شیر اند دو یوم ابهام نی نت
 خرس فیقعو لعلو

 دنتحخوسو هداد کرتو* ۵ رکوحصم يفعي یدخب اتنتنآ

 هزعبیطو با13 7 و

 ج رم يموايل يتعب رف شآ
 يدزنمآ نآ و ننهد, ايیپ هب دک ينآ ریورت نت

 هتیوگ رین

 تسا با تن! هیافک زوس هبوت شثآ

 هکخ رس یم يفعي د و ديم فلا يعسماجشتآ

 خنروخ» رقن دل امب مدایو یب رز هسناک مدو,ولب ماجمذ

 یراب هلابپ رد هک حرسيم ییقبیز ماجشثآ
 هشاب هرقن ماجو

 هکنانچ دی7۲ یربیکنسزا هک يشت۲ رجح شن آ"
 ره اوج فیلاج

 زوسياه سو زین عبطو نآ يلشور رطاتخ شتآ

 ودرب" فشع روس ای هک یسک رنیدو ترارخ ابو اف
 هنزپم رس و اهن اقشاع نانکس

 ه دن روت و راوخ توش ر ور اوخ مارح راوخ شثآ

 دنناوخ زین ور دت و کیکار وا هک تسیرون اج مان ربن ,شت"۳
 دنناب يغ رس مان لوادر | د ينعمود ۱ هر او 45

 : موس نا تسا و رسحخ * لانم دو وخ شت"۲ بلغاو شکا هک

 تو ) دواوحخ شن" رم * ریشبپ ملاع گود نو لد

 ينانس میکح دوب ملاظ زا هیافک مود رپ ار هذاد دس اتش

 »اش داب تح دم * راریا ملاع ب۲ د میپ ِب هیامرف

 # اوست ۲

 يراوخ تورو يرا وخ مارح »# ا وخ شتآ:

 و روم يم لو باتق"۲ مون هبش ر و شتآ

 مچ و نآ تر ارحول دز وس يفعيب زخم حرشر دو فش»

 شم را و توس يفعيب جن ودرک را رقمی و در۲
۲ 

 بضغرد ندروآ و

 هشت" غآ د يفعب ۶ا۵ شتآ"
 له شتآ

 حس

 لاناقهد هک نت 7 دو ییمر نفت اب ن عهد شن ۱

 ندرت کرتو شعحاس رارفمب

 تیخمو ل درنوس

 ز |اک دوش  زراب یوچ کلا ت.مجب یننز ها ر د

 یبرب ویف

 وا يانتورويمرم . رور شتا

 شصت تفلب الابب سیا ينعم,یذ نادر شلا
 هتنذن ید [د

 ۴ ط _ حس ۰ 9 ۳
 یس فلور يفگي ارنا رییپ بآ هدر شنا

 ه درک وصم ار يب رغر یثرمثو يلايمنو يبوقج رکیبشثو

 ننیوگزمنرا,شت[هکشلهر ءجادر  ر اکرز شتآ
 فایثچدتس  نز شنآ

 هتنز شکتسرب هکدالوب تل۲ یآ فعب هنز شنآ

 هجاوحخ دنبوک فیفچو فايقجشارتو دیآ رحب شت ]اف

 هنتخوس و هنز شن * دز بن مظذ يش کم نیدا | لضفا

 یکید رن#* مندر [دهنحخوس وچ درهک ر د يک می اضم

 *مهيکي دزنو يرف اکو غ يرو د# مبظع تسیا البتبر ودو

 وت مهاخ زور هک يدتو ادخ يا * تسار يرپچ ونم

 9 هنز شت7وشت گئسب شت دیجرد * رک مییز
 سا و وتفم يناقرف ناب (ف) هزیشت"۲

 هتس | لشن"[ يفعيب يفنتخم

 کفوشعم بلزا هیانکولعل یم رس نت

 تبعمرکف يزيتو عبطيمرل ادوس شن"
 باقفآي تعب ن بیپ ب امید شت



 تک نو  ۳

۹ 

۲۳۳۳۳ 

 ۱ یک ی ی ی ی ی اه

۱ 
1 

 جاووو شن وووروئو اششا و,

 و مس

 شتا

 ابح موس و کیم (ع) نورنآ
 " روسکم رات دی دشت و رسکلاپ (ِع) ی ازتا

 ی دش د دیجتس

 دشت یمن رجب ات دی دنتورسکل اب (ع) خاستا
 :روسکم ماتدی دلت و رسکلاب ( ع ) عاستا

 نحش خارق ۰ ک

 مها رفد در وسکم تای ورسکلاپ (ع) تا9

 1 2 اذاریقل او يلاعت هل وقل ندش مایتو ندجمآ

 نداد بیترت

 ار دوخ هر وسکمر ات یی نشت و سمکل اب ( عر ماستا

 دش دنين اشن يرمچپب و ند رک ناشن يزيچي

 هبض اه توق و فو رعم 9 ( فر شتآ

 ينعييو متن يل نارفور اک

 زا تیانکزمنو جا مم هختو دصعو تسا لپعتسم زجن بش محک

 يمرذ و مرک و خرس بارش زا تر ابعینو شرب و بانقآ

 ّض

 لوقضمو را هبا غمت ينعي . ناو سلب [شن۲

 جا ور و قن ور يفعب راشت |

 دنفابز وسو يمرک وقت ور دن اپ وزا شنآ

 هن ام دش اب يف راظ لو| در | دیفعم دس زورفا شنا

 دشاپ. هنتشاد يلعن جا ار وس و يم د۲ هدلک تابهب هک یهتآ

 د وخیأر ب۲ دن مبورف ب۲ می نایمهدرک من 1م نآ نوچ

 (ر ا 7 و تس) میکح سونملاج تاعرتخمزا سلو هشک ۵

 مان موذ هفناوحخ هیذلم ه رنج يز انیو هنیولز جن همدم

 تسببترم م ان مویبس يدرگ. دری يگلمل اس ز ا ذوب مه دز اب هام.

 ددناوخ صفت يزاتبا  ی] هک

 نادب دکيزيچيس ياقواواي. هنزورفا شتآ
 هلفیب ه زورف شت و هنز ورفا شن"
 دیدق تشوگيتعيندرک هذاخسکلاب (ع) فاشت |

 درک

 هنمان يس اف ماث يزانبامنآ يس راپ شن"

 وج و وونغب نآ.یدش هد .و

 ٍر ی
 ۱ دم
 ۳۲۱ / یشتا

 لی و دزگ تو یج و يه ز اف ر ان هک هذآ اهذ مو "۲ بط بنگر د

 تنم اهنچ درش دیو نوح گیر دزن ضرم و د اب تسا نخرم

 لا وازاودوب ییهشدر د ابو ناز وسرابسب دونتهاظ یرب هل

 ندیش وج زاو هشاب يم دا میش وا اب یب]دزو فیت وج

 هنام ین رنید ي اتش

 رد ضرم نیا هنوا هخ و تسا لیام يد ر رب نآ نول

 ]رفص عف دب نآآ جالعو تاهح تیانرد تسا زیت و هنت

 زارذخ ی و دم ک ییاب گن ياهاذغو تنخ تادایضو

 الوم رم قد ابی تسا فو رعم فن رفد ایب دل ن تسبمد دیش

 9ِِِ درو" نایپممغر

 * تسارت ز وس نآ ور يسر اب شق زا * دریآ نافوط هچ

 هک قشعزو * م ذک ییپ ل د #

 ی

 يس ماپ ۱ ندیش اپشتآ

 شرک ملظرا هتنیانک زمث و ره مارقمب و ندرک باتش

 نویدينعيب ناب شثآ

 هيچ او !میب یه م اذعم اچاپ ۵ و دم یاپشتآ

 نت زوس و مغ هدودیم فلاپ ناجبشذلآ

 ناجب فوشو
 مر کشاو ينوج کشاو يروگنا یم بنآرپ شتآ

 راک دزیع

 مز یفک هتسبشنآ

 هناشنورف هنتف مینودرب اما دن اشنبنشنآ"

 ۵ رل رود هصغو
 یربت رس ادا ی یا

 هنت اپ یصرنا هیات ین و دوب هدو ین روط

 فنور زینو هلال و حرس لک ینعی . راهبشتآ
 جاورو

 مین و رازناب يمرک و ملاخ ينعي ۰ هاب ییبشتآ"
 يه ينخيب

3 



"۳ ۳۳ ۳ 

 !لا دید يست حققلاب  (ع)ا .ییناتا
 زونونام درمریغو ناپمحنقلاب ع) يواتا

 * نی" ینعپی +

 اهق يفعب جاود مود حتفووارسکب (ع) بتا

 رشالوروز مک (ع) بابتا
 هنتسخ كفج ياچ نا ار يسکرسکلاب  (ع) ثانت

 یشاب «دنز ز وقفه هک ن ةشادب حو رجمو

 دفر ابب !منخالک زا هک يکاحخ فورعم . (ع) رابنا

 دنیوگه بر شدنه تعازز ينورفا تچجب

 و ضقر يبرد فیغغنلاو رسکلاب - ( ع ) عابتا

 هک در وری دکی

 فیفشنلا متفل اب عامتاومدقتتو عمدقوچ هش اب يو و

 و يب ظقل ود سر دو یداتسرف يبرد

 حهجو دحأو نور سیو يور سپ يفعيب عبتو عبت عپج
 تشیع اکیا
 ندزعآ بو ندمنادرککالهرسلت اپ (ع) عابتا

 هانک هزب زا
 وزردزت راییبه ساق نگرلیلاف هر لا

 نننشاد نیشد |, يسک تسود
 ( ع جاجتا"

 قمر يهرنو ندرک مو

 هجرتم دی هشنلاعم یمترسکب (ع) ياجنا
 و
 , رد یکیاتهب دشتورسکلاپ (ع) هاحتا

 شتشا دیگناکخب

 نداددهعت ات دب دشتورسکلاب (ع) فاختا

 تشردو ندش بلاغو ینشکر اسب ( ع) ناعتا
 -] ۵شف مه ویصت |۱۵! يلاعت هاوقار يسک تح ازج ندرک

 فائولآ

 : ه اس کن ر ينعي ِع) محتا

 ذادنناو ةاشذاو یتفرکا فرسکل اب (ع) ناضتا

 « دبرب یتعتغب ذا دتخآ و تسکهشو دی ربرسکت

 اکو

 "1 رتا

3 
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 داجبا دوحخ تیکدح رأ يزبج رسکل اب (ع) تا

 ندرت

 کا رد و ندش رثنوترسکلاب (ع) بارتا

 و نققای يزورجق و دن اشقا يرنيچ رب ل ًاخو ن دیطلغ

 برق عیج و هلاس هسویس ناوا مه حثنلاپ بارتآ

 اهبتخب دبو اهعیصت عنفلاپ ( ع) جارتا

 اتشکرت رد تسیرشنضلاب»(ع). در ارتا
 اجنا رد هناهرب هللارانا ينارق بحاص ترضحریپک

 بار اقهک هن] هغُك يضعب دندوین تلحر ين اف ملاعیبز |

 ریما هکن

 رسکلابو تسایمیه تسايبار اف مصنوبا دلوم دک

 یشخا دنا مود و ریشیش مخز ۳ و ترس د یشخا هنا

 دو وخا بوج ک دوک یشخا هناو دوحخ ياجز ار يمسک

 تسنالفط ير اب یآ و زارد بوچیار

 ناللودتچوگ نارپسحتفلای (ع) ۰ سارا

 و ندمنادرک راوتساو مکحم ( ع) صادر زا

 3 ت ٍ

 یشومارف و ید رک ملرسکلاب ۲ ع) فارتا

 ام يسک ندینادرت هاریک و نداد يایسب تیعنو ندرگ

 ابندل اه اولا يف مهانفرت اويلاعت هلوق تسا لوايفعیبو

 امق رفمانر ما يل اعت هاوق تسا يناث يتعيب و

 دمککااج (ع) کازتا

 کرت
 عج مغب و ناتو

 هاش داپ مان موبسو مکی مضب : ع) تاتا

 منرت برعم میج دیدشت لا( ع)
 لفیب هنجنرتا نوت مشلاب  (ع)" هنجرتا
 نمربیو ندیشک نوربب ينعيب (ف) من رثآ
 ساوق كنه فو هم انف شو تادا ز ا تسادیومر د ندرگ

 يرجنت رد و هلگو عثزو يفيب نوچ يور ندرب يفعيب
 تسا ینعم یی هبومم دو,



 تا سن نیس یا شد ین یادش

 ی ۱
 ينعم عهس كنشوف ردو دنبوک ی ب7 هداد تفس ب۲ هه

 تسبآ هوم مان مود فورعم هش اب يلنر لوا دراد 

 یششابرولنا زا يعون مویس هنناوخ یهبآ رنآ۲ هک

 اش عشو اناخ عتغلاب ( ع) تایپا

 دماج مانويکماجعثقب ( ف ] يرابتبا ۱

 درک کاله رسکلاب (ع) ابا

 شن لشرس موبسو مکی حتنقب ( ع) دیبا

 يازب ینعم سیاحب لیقو یشتآک قوس ( ف )۱ ریپا
 شش

 يسراقيابابو مویمعنقر مکیرسکب ( فر شریپا

 ديجتعمیسب ساوق له رفر دو م ریلی لیقژ نادیه

 تسادتم شیک هبفاقرد هک ییدب تسآ

 .فررعم لت يمسر اب يايتقوسکي 0( ف کریپا

 تسیا ییزج تاد" ر دو کنیوکر ین ورا ارن"و

 ارث۲ دنزادنا لک رددک يهاک ( ف ) هرییپا

 هنیوگ هن اد

 زمن دیبو شن" درارشاب رسلو متقلاب ( فدا زیبا حس

 * مبیا حزود شت7 مهز تسه # دیو کیجنم ۲

 ضیب حیجو زیترمشیشو دیس حنغلاب (ع) صضیبا

 صاضیبا
 ت تیک وداو ب۲ و ری ينعي )ع) ن اضیبا

 یحش هیپس (عر

 ۱ رتث نافسپ

 تسا

 ۱ مالسلا هملع

 کاصضدکو دی فردپ دیلاوحتفلاب .(ف) نیبآ

 هتشک ار کاحض نودیرفیا ششکز ا دعب و هتشک اموا

 ۵ سمز يرآ ربا ءاشد ابو

 تسیاومأ د يم» اف اب ابو عاقل اب (بف) نویپا

 پ رام هک تم ] ترهش تب اش ناو در" يفتومب نآ هک

 )۹ انآ

 هنزاهنا بارش ر دار نآ و تسا نوبقا نآآ

 دتنک۵ ایعتسل تایکرممد امن" هکوف ينعيب يسرافردو

 تا ه همب هکنانچ

 م۵ب ينکيب

 هاتوکو کچوک ياه لیوارس عتفلاب (ع) باتا

 هدنرا دهان یسراف فاکیو حتغلاب,(ت) تیات ا

 .پیس آ هی کی ات ژر زاممش ناه اشدایو ۶ لنز وه 7 پ داو

 رد یهش دوب رجنس اطلس لباتا يلنز هعسدک هنبو

 "داد یهاشد اپ او گیدرقن دسو یگلنز دعس یننسم تل اح

 کتیا باطع یتشیوح رب اشیامجتس اطلس تاقو دعب
 هاش دای مر جنس اطلس راک داز مدارپ دنیشآ د هفاناتسم

 تسایبکرت ظفل کی اتاودقن اوخ تکی اتااشب او هنتفلیم

 زمن فیلاتا وتسا , هپ ياجي يريما لبو ,هب اتا هچ

 لایعتسا يزانت فاکب رعفت هبناق مد کیل دنبوگ

 هناهدرک

 ندیسر لایکبو سد کین متقلاب (ع) تاتا

 یک نوزفاو

 وار دام یابوه  هکینسر عقل اب (ع)ب دات
 نشو بم د دمت

 (ع) ههاتا

 نداد توشرو

 دش اب « دن ام گی زمچ هیفب حتغل اب )ع) ترانا

 ندرک يق رسکلاب (ع) هعاتا
 ندیشلو هزب نایکندش مخ رایسی (ع) تقانا

 ندا ذلم لصاحو جارخ رسکل اب

 شولب ات شهر

 ربو بوم ندیدنک رسکلاب (ع) تکاتا

 مکشدتیزا لماوت فطصشسکلاب (ع) تماتا
 تر ایر ات#
 وکار نکردم اب یباورخ دام عتفلب (ع) ناتا

 هاچ بل يب دن ای شکبا هان دانسا هکتأتس زینو تعاپچ



 با

 و هری وه ۲ , یتسج رپ مقلاپ ( ع)

1۸ 

 روبا

 ناب ور

 يريرج عضاوو يرطاش مان  ییژروپا

 شورق رطع بیط وبا

 وربا برع هک تسا ییاحص هتینک مصاعوبآ

 ۱ هنناوخ فقیا رسلاو

 و درب انیس ,شردپ مان هک ييمکح مان .نیلعوبا
 يانثنسم دنیوک ف اق د یلعوب اروا هک تسا يشيورد رهن

 هاشداب هلودلارخف ریزو انهس يلعوباو دوب دوجخ رصع

 دوب ير

 لو !دیآ ءوکرب هک تسا يقرم مان ( ف) نوبلقوبا

 دادمای هاب يو ياهرپ رد تسا ملاع رد هک ينولره

 رعاپو رلید يلنريزور هنایمو هیاهن یلید ین رب
 شت7 هننام دیآرد بش یوچ و ید يلنب زور

 یهشیرب" هماج رهثو دراد تس راوآو دیاسیف

 ینعیب و دیاهن ین رب اپن امز هک دنفاب موز رد هک تسا

 يمور ۰ تسیل هماج زین هزیه فذحبو یتنشد شفرک

 ولرب كنم هوکرب تسیغرمم تسا هیومرد فیطل تیاغپ

 را تخس يزاو] و دیاین شت"7۲ دیآرذ بش یوچ

 هک لرزب ير دق ابرحزا تسیرون اج ربس هتفلز ینو د ماد

 یلنرب بش و رگیدیگنرب زور هنابمردو یگنری حیص مد
 دم انگر من دودوب هدریآ حایسیصخش دنیوگو دی اين رلید

 نیو تسرپ بانث" ۲ يسراپب ء تساپ رح هتینک

 دکیب تسا يهوكو لاغش فاق رسکی سیقوبا

 ارتش یهرک دنسب فلعب مضلای ( ع) لوبا
 نوتچیه لب ابو تعماجم زا درم یهنامز ایو بآ

 تسا یبجل سیلیا دننهنک مییلا مضب هرم وبا

 ندرورپ و رک اذغو ندقتر هپ حنفل اب (ع) « وبا

 ي,دب دی دشنلا عم یتپضیو

 جاهتپاو هناداشو ضرکداش منکلاپ ( ع) جد را

 هلئپپ

2 
 يبا 2

 هکنانچ دز ار يسک تخس سکلاب (ع), طابربا
 تساعخرب یناوغن

 1 نایب دجبا یابب مسکلاپ (ع) )۷
 زل تسا ينعنص مان و

 و ار يیپ» تاجن نیمز نذرد آ نفرذذو یتسیو یتشاذذ
 ينعيبو تشرد بوچ دیو و رمان ا:تسیغون يیپب

 رن تبثذن ]

 يگرزب هحونفم اب دی دشتومضلاب (ع) تپبا
 گرو نایک هناخاهو لوا عتفب (ع) ربا
 تسیرهش اه نوکسو ابو فا عتقب و تسا هتسومپ تشپ

 ۵ وپحم و هدیشوپ و عیدپ

 مپ وز لد

 رد تسا يّکرو تشپ ینعیب مهب] هیوکسوماق پحاص و

 هاتوک :بناجو مادناتفه گرو ندرف رو تشپ

 هبو دوش هن هنلب یارب لیسدک وکین و کاپ ییمز و

 یبوزقناهم گرزب تسبرهشو ایکشق ؟یعضوم تیپ

 يحرلا ام نآ برعم نایغصا یحاونب تسیرهو ناکبروم
 يفعم هب مهبآ هک تسن"؟روهشم و يهشار اجیب تسا يه وک و

 اب نوکسی ينعم ریاسو تس اب عتغب رهش

 هرت نآ وزج اه مضو عتفب ( ع) ناقپبا

 تسبا

 دیو سوماق دورس مکن اهوزیه مضب خر لبپبا

 رب هب یآ کگرب هک كرزب تسايتحو دم اب عتفل اب لهبا

 نانچ تسینرعرع تر د نآورانکر اب هبشرابو دن امزُک

 تسا هدرک مهوت يرفوج دک

 . بل دیس هروصتم فلابوعتغب ( ف ) ینیپبا

 یوسهفنود ابدیدشت و جفلاب م ف رز یبا

 دروخ هلماح نزرنآ بیس دننام تسیا ءوبم دو هییبو

 شوخ شعیلم دروشب هکره و دب7۲ يوحخ شوخ دنزرف
 هدننسدآ ازاب وه هننکیشکرسرصقو دب یبایز ات ر دو دوش

 ناروناج ينعيب نایسراف «دتنز ز ایرس دیبو هدنیوگار

 فرعر دوهدر و۲ دتناوخ لجرغس برع هک هوبمو يبآ

 زولنآ زا یپسقو یپ هویم و دنیوُکار تورم بحاص
 توارطو تفاطل تیاغز ازینار فررعم هویمولن :ر دومک و



1 

3 
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 را ۳ 1
 باضنلا مر يف | ذک هنع ةللا يضر يلع ترشح

 نیوچفوقوماباب و عقل اب ( ف) سونپا
 شيز اقیو دونت يجو ذبنت تحخ مدز | هک ءایس كنرب تسا

 ۱ دنا و مین يسراب

 هیلع اتتسوب رتهمردارب مانسکلاب "نیت ای نیا

 انیئوب (فلا فاذعد تسا نیماخب عبحص دن ون سوم اک

 لخاس

 و ندرورب و نداداقشو ندت ,دپ عتقلاب ( ع) وبا

 هجاوح دنیوُ ار رفولینلُک «فورعم واو و مویضم ياجاب

 ۷# فی اتش ه دن ای ورپ دوک مسن شعتسح ررح * تسا, يلنول دمپع

 # وب او يموس شفطل هدنامد غابرد

 تسایعضوم عتفلاب ورد اد ياج سکلاب ( ع) "وبا

 مالسلا هبلع رق اب هم ماما ثلوم هدفی همو هکم یبیام

 یند وب هد وین ایا تمایز اجنا ر ۵ تردقحو ملس

 اب (ع) باوبا
 تساز اب عیجواو نارناب عتفلاب (ف) | هیآ

 نز هعایجویطو (ع) هکر ط ا وبا
 -نوعلعمو كن, ان, تسا يغيم شذاوبا

 مالسلا هیلاع مد" "هینک ( ع ) رشبلا وبا

 زینو نارقخد هنوادخ ور هپ (ع ) تاتبلا وبا

 روهمشمو دش اب ف اصو مرن تی اندک تسیا هتیپشپ مان

 یصان ط التسپ

 مهد الاوبا

 هک روناجره نازج ورعخ هک تسیا هرت لجل ا وبا

 دب ازئا باوخ دموخب

 تسا یابثع ستموبلا ريمارا هیاذک ایحلا وبا
 رایسرس هلیهم يادرسکب لیحلا وبا

 تسامکش هتینک افشلا وپآ

 کبد يتعي

 ۷ با

 تسا فیوم رد و بآ يتعيب بابعل اوبآ
 دخت اق "هم وس

 ر يزاب

 برع حبصق رعاش مانو هدول اپ داعلا وبا

 يغرم هبجعم يا نو هلیهم مع عتغب رازهحلاوبا

 هریک يه امو هاب ابرد رد هشبيه هک ید گن آرد
 بآ لیق و بارش ثابغلا وبا

 یک ماک مان و لضف دنو اد یبتعیب لضعلا وبا

 د ,پعم اطلس

 هی رعاش زهنوامربیغهپ مان هجبلا وپا

 بآ مش ینعب انهیلا هبا

 یباياع یبتم ویلا ریما ترضح هتین اجیهلا وبا
 تسا مالسلا هبلع بلاط یبا

 يدعس هک * يدعسعنبش حودبم مان فورعم رکب وبا

 *دوب دعس برگی وب مایا رد * دوبر تغ الب یک

 ياع یا درم هاش نینموپلاریما زا هیانک ب ارت وبا

 زرح هک ير اصنلا هیاخصا مان متوباو ماین وبا هرح هک الا هیاخصا ما ی 7

 تسا روهشم وا

 اسلچ هبآ

 ب7 لیقو تشوُک ینعی بصح وبا

 میقمو صبسرو یداتسیا نیتیضب (ع)

 تی ارخا با رخ هک تسیاعرت نآ و

 ۵ وبا

 ياجب یدوب

 نز جرذ هی نس اردوبآ

 يد رم مان دیجعمبغو هایم يار مسکب ل اغروبا

 لاس کیاق دنیوگ و دوب عبصق تیاغب هک لیاو یبآ

 مزلق اب * يدرو اهن ررکم تر ابع یتفگ تیاکحرد
 يا تمالک شرعم رد # یمرب "۲ 17 نوچ تی اطع

 ۶ لیاو نیا ياو



 لبا 1
 ندین اد مک ءدوسرفو ینفْلاز سان مسکلاب ( ع) كاب
 ندومز"۲ و ندوهن تب افکو ندرگ اراکش7و

 ینتررفو یداهن یدرٌکرسکی (ع) جالبا
 اد هیمان رسکلاپ )ع) س دلبا

 ندنت شیو رد رسکلاب (ع) ط دلیا

 یشربورف يسکفلحر د يزيچسكلاب ( ع) ع دلبا
 یدیناسررسکلاب ( ع) غالبا
 اررد نداشک مایتسکلاب ( ع) فدابا

 نافخ ردو راکش۲و یشو ر عتفلاب ( ع) جدبا
0 

 یدشتیشورو هدامنک سلنا (عر جاجالپ 1
 يكيدراد كنر ود هکيپسا متنلاب ( ع) فلبا

 دچناکو تسا هلببق مانزینو دشاب هکنررهگیدودیپس
 افتضپ زین مالودرهو هیه حتفب . هللا فلب |
 هنامرت مایا فلبا

 ز ورو بش ينعي,اگنز ور خرچ فلبا

 دروخررب يتعيب تسا تادارد ینه مغ فلپا

 ياجب ير دنکسردو يمروخ مایاو يرادر وخرب و

 شخب حرف و شریعراگ ز ور ينعيب هدرو "۲ ربع مع

 هتف اي ينعم یب دب يتمریع فلبا يه رفر د و مروخو

 بشور اگشزور عتنلاب کلف فلبا
 نآ الاقماو نانسو غیت ينعي (ف) هیجنیبآ

 يم يتعپب زبن و هلثم دقعنم ب"آ و ر ولبو هنبلبآ هل امیو .

 يفعم و يرزمجب ندرک تیهن عثفلاب ( ع) نبآ

 يثاشث عنف و وا عبتاو رسپ رسالاسب و يلدوک

 دنیک و بیع و نیش د ستیفی وربطس و ظیلغ بارش و ماعط

 دش اب يم بوج رد هل اش مرکو

 ملعو راوخ تبروتدهاز مان عنفلاب نابخانبا
 ناشی
 يفتم دیویلا يفاذک يلهل هوش مان مدلسا نپآ

 مولعم يفت اه هللا دبع الم نوتجمو يليلز ا دا

 دوب هتسبيلبل حاکنو اب هکتشا د يرسپ مهسا یبا هک درشیم

 و عرص :زای# یاب .میبطل | نیا

 هد از مآ مح

 رقپم هلال مهاع ناتقب د يمضقب ينع هللا نبا

 يسيع متهم مینو يدنتفْلن مالسلا مپلعار ریزعو يسبع
 قیزع لبقو مرع

 يب۲ غبم اصلا قنبا
 يروُنا يم بنعلا نبآ

 باصن حرشيفا ذک امرس ینعی ماهغلا نبا

 ونهام هنیزمل |نبا

 هوبغ و تلث نخ با عضو مانرکسللاب هلقملا نبا

 ی ۵ انُک بیسب دک هنیولیم

 و هلمع هللا ی يلص ة اب تلاسر ترضح وا و* دیربا شنسد

 هرمرف دوینز ای دوخت تسد ثیفیک دید باوخی ار ملس

 نا فقصتسم «دعب ي دین ادرکا ر دفوکاطح هکنا تموشب

 دکتسا عایسدالیب دیکم جنب د افسا ز او يدبت باقع

 « دش شففم نا روناج ياب اب نم الع يب"7 بل هرافکرد

 * دی امرف ) اپک دنا« درک جا مختسا طح یبا ناز | دوب

 دش ينع وچ اطح نا « دقب * تقو هلقم با مشچ مدرم

 تایحر د يد وب هلقم یبا شاک * دیام رف ي دعس .یتیبش

 یشسبلفمرب تشطح ي دهل ایبات *
 دنن ام هگچوک تسیر وفاج هینکرسکلاب اوا یبا

 یفعیپ تاغل ازنکر دو دیومر دو حارصلا يفاذک هابور

 تسا دتفگ ۵ اغش

 ناویحزآ تاقولضم لک ينعي عتفلاب نا "اثیا

 يناکو يتابنو

 هر یدازیهبرصع "اقبا و رهن
 زقراگزور * اقا ارانآ و و اکزور لفاو نآهع
 ۱ هنی وُک
 عبص )اذلا مضلاب و رسکلاب اک ذ یبا

 تسیبرعم مان حتقلاب نیرس نا

 لتاقمجلمب یبحرلادبع زاهیانک _مجلبم نپ[



 اب شرکزودوهشووهزسکلاب (ع) هاعبا
 سس ينعب قلاب * (؛ع:)۰ .هتلت هاعبا

 کام اف ناپچ فیعو

 نیک ودکلاب (جط ایا 7
 رشت دار ساهووتوود (ع):دعبا

 لاغبا . یهو یر ذمز دیجعم یخب (ع)
 مانو ذنف رک هیچعمیهغو لوا عنغب (ع) تثعبا

 و کی یو دونی یسراپ ی ابب (بفر) ه هدیا

 ایا * كاقسا » دکیمیزوب تسی مضیذ مداب هفاذعی لبقو

 رتبه ماچ یوزر آ

 ی هر * یوم » هيپ

 ازاد فنر (ع) نضاعبا

 ۱. يتاللقت ه دوک بضغ (ع) ضغپآ

 هبت بک :نتشد نوتیرز مخت (ع))بب نوغبا

 _ِ_ هکیدرما مودرسلو دیب (ع).

 ه نه هفزیول ایرشنکو هل ای زمنو دال «نبس ز ب اب

 تر هو نتاثاد یقایرضمکلات ,!(ع )با ءاعَب

 نیو نت و باید ۶

+ 

 4 4 ۳ 1+ یفعا 9۹ ۲۳۷... تون هم 1 :+ ندوک

 زوج و دینی يزچ» اهر جن (ع) .علغب /

  نیز رگ بارغو

 ۱۳۹ .مع) دف اقتبا

  نسایع ور :(ع)  جعبا
 زاروش*گید زن يرش یسراپ يابب ( ف) فیبر

 نیو يروجم) میاگنزق وب وجخ نی اغب

 , . سیناپگسکلاب (ع) اکیا
 ندرکدلحم ابو ذ!ذم اب -مسکلاب + :(ع)ر او اسب
 تقاضالابو زوم ۵ و یدوپ, هبانتشذ ,ینفرتجلبشیو

 هیّوُک ورسحخ اقسو يرربآ و يه دنامرق جا نو فقنوو

 رنج وي( ههایااص اکو ات انشای ایفتت ۰ مد

 3 ۷ ۳و و 0 ی ری رحم

 سن 53 ۳ لنگ ع) مکیا

 ۳ !انزب
 ورسح هان ثع ارز يتعيب خم مقیو دیگ ر اکیا زمن

 دریلب ات يگي# دون قعرذب راکیاپ کد دوچ ِ هیوک

 : عتشلایو دن « ذی و یقچل وا هعربصم نیکجل * لغب سیزب

 یطب عیجو « دن يب رایکی درمو هجشو د ارنخ د يبرع مد

 .هنع هللا هبشر يلع .تبق اتم يف تیرذحلا يق و تسا

 هه یلنشعا اذا راکبا يلع تاپ رف تن اک

 بر ایکی مالسا هل بناط يبا با يلع ياهیخز

 0 گاو دق کنش يم لوطب ماین هنز سربرگ هنا

  دناکخش يا ۳ هنز

 ۱ نداش داش رسکلاب ۳ ص

 ۱ دنربم راکب ماچ ار عفت اتوودنک

 0 منا يتعمو نزوب 9 هناّیا

 یوع رزبيهراچ (ف) لث در۲
 ناتخم میام آ, اهن دمو بیسب هکر سنیببو مات

۹ 

 یادت رونق فا و قلاب ۲ شراب با

 » ,یانوب ب7 زا ی 0 : روکیا

 3 هرگن عطقتم

  یلبس لب باتو عن تفاوتی آب

 ۰ 2 مه ۳

 نایس7 ينعب ,مراط نی

 _ , هناخخ روفیرز ينعپ ها

 يسواف فاکو ياباب دو دهیم (بف) هنیکیآ

۷ 

 ۷ مک

 هشیشو کالا, نر شرعو همش هنو سالا

 تا شرت تا اه هک بلح هشیشو هن اضب اتو هناخ

 افص تیاغرد هشيش , ییماشهنیکپآ

 ر ای7 ينعب ۱ مراط هنیکپآ

 ينشيمترسکب (ع) لبا

 يلنخ رد راب يلآ و هافاسق لیق نزوب...(عر) ..لبا
 4 ۷ ۲ دز ته



۳ #۲ 
 وب هرم لس هه دو دن اجر
 فیت ی نزآ 9 !رگ ي يسوض جو یسولاپ اچ

 > ,یییباسف فن ور یقجیا قخرسنیآ

 ۳ ةالع ننسیآ

 [تبییبیل ( اسب ) شش )نی رگتیاهتوف ریز ته

 فاکو هدز نیشب زوشکن" ابا ( بو" نوکسپ۲

 رشد هک تسز زج مان تفیز مر ااویرنجخ
9 11 

 3 ۱ سد دم

 ساز ارت شویم لب فرین
 نا

 ورزمت وزاتفر نتوخ پسا یقعب لعتشکآریسبآ

 یاب م وه عقت و کیونسکی )ت تل ۷ شبا

 * قاب تمامی منو وکسویکی شک( عر) ۳ راشنا

 یشنفک خورد رسکب ( عرآ اک اشیا

 جا یو ( فر نتشبا

 : ۱ طنوج یتشاد 4 کینتوبو هفهن ي یفاقوق

 ؛ هناحتترآ نود 3 ی ۲ تف) اکو

 یبگرس رفت نا رای یمیه هن# هد عاش دنناب

 تولخو اج ج مد ۷ دًگتتشیب دتسانشی ن اتسلک ری

 2 ک رم طفل یا تسا رهجفت رذ و هناح

 از هان مای - لایعفسا ث فک هان رخ وب هکر

 نادر فا ناح

 اس هکنشپآ

 هم ( فر کش

 هل فر ۱۳9

 0 مش روس یاب اب ( ی ] روخشبآ

 و سد و

 یئادوت يبتخرب ام #

 اش روا د هب تب # ام روم ِث"#

ِ 

 زد دم اب دن و

_ 

 )مپ هات و کبک * دف هیاس رق تیار رس زاب اجک
 :وتشبااب یک * هیوکوا هه * ررختبآ یس دنیآ

 .لران و ملد رحنا دف يادگزگ * درب ها وقف د تیکح

 0و اب درک ماقمو رهن فقوف موبس * دریک
 ۰ ناووعب ی درو آ ار

 :اتزوخنیآ و ما دیاجنایه ۶ تردامزل يداز نیمز
 هفت. رکفتمو دنیقیدنا ينعي ( ف) رکشپا

 نان + لوفاقو .«دع اق يفعب ن این انشب ۱

 ۱* علطماساننابادناوق نانع شیب * دیوگ فیس

 شامشبآ۲ دزن هب 3: نوک يروب اشینيض ردش دربخ ب۳

 ان اتبطپ ض عیط دراذوت بآ در هک * یوم هیعطاتسا سکن"

 .دزگآرشزبالب را هک يآرذلهر (  ف)  بیشپآ
 اروم دیو زین مان بو دما
 !ننمر دین هریک حیا یضیدرسکلاب (ع )۰ راضبا

 «صب عّبج اه ياهبب واه هدیذ حنغل ابو یدش !دبپو شرم

 | شابل فیلملعضاوتمعقنلربثکینب . شاب تفصتآ

 یقسب حتغل اب"( (ع))نضبا
 لآ عج هیلاویقغل اب ضاباو در اهنرب ییمز زا

 او..قلد تعاضبب يريچ سکتاب ( ع)" غانخبا
 هیامرس | ام رج و نداد هه ام رسپ

 قداگ حالم

 (ع)

 ( ع)
 صیتاذرگ راوذغو رعظ رد ةفاق درک ررگمو

 مشر ایسب سللاپ ( ع) ؟تاطبا
 یدرک لطاب مسکلاد (غ) لاطبا

 نفی یجن ناز رسا او طبا
 ابا

 ۳ ی يسکرسکلاب (عد) ناطبا

 1 از شات نهایت ادوگدوخرس ۱

 تو رپ و نهی ؛**تیرظاس

 بايد اب حنا 2( ی:
2 

 . نارک پاریس ون ذرک

 باوخاو نتفْک یعقابن لیبی اوج صینادرگ بلزپسو.

 يزبج دز وآ الغب رد و نحرکرب ممنکلاب

 نر رو زیر

 ۱ تسداق, وای رب منا تسارشس

۳ 



 سپآ ۱
 هدز دید بآ هب

 دط وقنميازوفوقوم ياباب ( تف ر تنررپآ

 هتک لنهرفر د هچن انچ «ميزجو شرت هزوبرخ ينعب
 هویف ينعب تسا تفرذب ب۲ فغخم تفر یا عتیععص و

 هچن اناچ در اهن 5 میزج ةر صیصخت و۶ دیس رب "۲و هشاق

 تاغیعصت هلایج زا نناو هتن ازب يونلناپجو تشذذ

 یا یو را

 ۱0 ( فر 9

 هک یسک زا هبانکزین و# تسه اک بزنبوعمآ تونه *

 دشاهن نانچ نطاب رد و هیاپن کین اردوخ رهزاظی هک

 بآيب تات * شایمءاک يزب ااهج اب * دیو يناقاخ

 * هنکن هل زرت
 يبرش مدو تسیرهش مان دیلاو عنفلای ) ع )1 سبآ

 ندشر اوخ و یتسکش شو تشمدياج

 اید رد يناشک یداقسیآ مسکلاب )۲ ع  راسبا

 سب سب و بابروتسند رئاهر ( ع ) شاسبا

 ندهشود تقوار هقان یتغُک

 ناتسپرد ندمآ رد رهشسکلاب ( ع) فاسبا

 ندرک مارحونتش ذگيراوب رسکلاب ( ع 1 نو
 ندرچس کالپپوند ادرکبو ندرکدرکو تن اد تم اللسیو

 _ _.. تیسکایب سفن لسبت یا يلاعت هلو ار يسک
 يناکرگرخف دشناب غابابروکسب ( ف نالاسبا

 يدنا لیلب یاسب * نالانوت 7۲ دص اب رویپس یپه * دیو

 # نالاس بآ

 ناسفا ينعهو نزوب ( اف ) ناسبا

 اراوگو مضاهينعي ( فر) تكکبساپئآ

 تسوپهدز ییسبموتفم ياب اب ( فاز تنسیآ
 يونعميواوم دنیوگآر یسب7 وسکم یاپابو دشاب منرت

  نوچناشمشچ #* اپ هاش زا تسپا وزجوزج ت دیامرق

 ی نیپا

 # یسمزا تسپ۲ یوش يب ناییرم * ر اهشم دردرب خود

 عببصق راتفُک فال يب ناشم اخ

 تسام یمم ز ای جتفبو نیو محر يزاتب هک نادهزر
 اج هتفهنو تعارز ياري هدر
 نیس نوکس و اب سکیو بلا عقب ) ف ( اثسیا

 دم" دورف تشدرز می س وجم مغرب هک ینرب بانک حرف
 رگید مرش دن: ابو دنیوگزمن مضب و تسا داتسا ار نت وا

 * هیوُیناورسخ تساروهشمر ومیج نایم لوق ییاو
 ماش * دنکننا سکع راهب شت 7 لگن زا یبلکت وچ

 * ناوخ اتسبا ۵ ج

 هد هتسپ"۲ رتبث و 

 ء دم زین فلا هیب و اردرپ وا

 اجذ7 مور * منادن نآرق ينعماجنی] وچ * هیوگ رعابش
 تسا یتماتسبا دنا هتفُك يضعيو * مناوخب اتسب ۲ هن
 درک حینت ارث" دیپهف يين يسکن وچ و می دق س رف تقلب
 هکنانچ مجع ایزب دشاب لیوات ی آ يفعم هچ دنزنب ييسم
 فاهقچلّتس دنر اپودنزنزیذو دننُن بوچجا افشک رد
 ينسرپ شن" ع اکحا باقکود رشنیا وچو هشاب نهآ و

 ندنتموسوممانیاب دنز اسيم حورشم تسا اتسب رد بار
 ماکحا هچدر اهن تلالد اشیا بلطم رب یضس یا و
 د نت هچنانچ تساروطسم دنرنرد يتسرب شثآ
 دنز اس يمار اکلن"7 ارن7 اتسیاو هنزابو هننز شن
 يولومهشاب یتسب7 فدارم ( ف) ناتسپا

 نر ناتسپآ نر رک هزدرد * هدومرفيونعم
 انر اب * هی ام رف ین روس مهکح * دوب نادنزن یتسکمش]
 ۷# ماّنتفو تسا تقو یب ربسوهرف هک * تسار امیر انتی"
 نی (لن ر) نتسبیآ

 ۱ خیام رق ينافاخ هلم احو ششهدبشوپو دم وپ

 هوش يا دضبات * شاب هس وب اوت لعل تسا یتسب"۲

 مب رب ينعب . ناوخدایٍرف نسب ۲
 یناخوفياتوهذن یسب موتفم رابای ( فر ةسیآ
 تعارور تهجب هک دنیول ار بمز يفتخم ياهو خ وئقم

 يرانب ار یک دمتاب یا ده زر وسلم راباب و دنش اب هنتساوآ



۰ 
َ 

 ربا و

 يتاوسنآر اباو وتو هد اعبرب | پیلرت

 تسل سر 3 اهنناو ناتو یزد و دن نمک

 کر ۵3 ی نک نر یو دعا کت لیزر

 وبفیمیاب نوکسبو فا ننعب مپ او هششاپ نا درو ُِ قو

 هددومع و دن یاجحز ضمنا تر انعوربا اکلاساطصا رد

 دارو دنا هتفکب جاخ ار وبباز ین هفیول و دیلا دوم :

1 

 ۳۳۹۹ )لا دحر ۳ چ یو

 ننآ هدر

 ناتلکزجودن رب نازجو مدوم تشوگادب هکتتسا تفت ادمبازب فوت (ف) وب ویا 7
 دنن و یسآ فتس دژ و

 فورعمواو موینخم؛يار و فضوقوم ای اب ۱ 4 تا

 اكتهرف زا ي ههخب ردودنیوک يي تب ل ,داو هاب لتس

 تس ! موقرضرف ر ابن ينعيب
 داد اضر ینعیآ هر یا
 سم

 1 3 رد داض 2 ,دعب نم هصم
 لک نهرورپا

 ۳ ج دنلو رباپ  ۳ او دهد 1
 اه ید در وربآ ۳.

 ورا رد و هنزمم مربا رنج هص دیش نخی هب و اب 0 ۳ بک  و

 دز رمز

 ی 1
 نو و او یی متو) ترس و رپ

 تا ِب شر خ رذ وربا

 يايو روسمو اور جوغقم ین اتو و اب ها رب وریا

 ۳ ها دط رم يازو 2

 آلا ود اکو ۳ یون 2 ] اوز ۳

 بخرم 1 )کنش

 وب وتو ید

 ؟هاو زپف تکی ( ع تی یاد ی

 ارس مان هبشا یزوپ درب ۱ یبم < دو دلنیب هرز

 پا
  يزهقو نزوهو مهزکش ید هلپپم"ازلا عتفو هطقن يابل |

 اب لس ند اد نزوسو" مدزک صرن شین یفعمو برا
 موهسو:مگی حتغیو ار ییامرخ ندادزیشکو نان نامسرد

 يزتو شک اس" هتیوکو شکبآ يتنثا موهس مضب لبقو

 هوک هم دعکشو حد اپ هجن, شوم ندنشک جنر زا دعب هک

 ۷ یرسو ماد اب "هنتسر منهب يوجرانکرب * دانسا تمی سا

 رس مانا لبقاو * هزی۲ یا رتنا یاطقا مم۱دنچ.تسار
 زود لموف ربط تسا «ددن زوک ذنم هک باصصا رکشل

 كیلف باقعاوا تنچ مد * دنکبم زاورپ ون رقزای هک"

 ِ تسا هرباوچپه

 9 ی نسو ملقب ( تفر ۳

 رد شا هصق همانن تل یف اذک هدر ّوآرب وا بلک یتعی +

 . .. ۰ تسیر هنکسر دروکخم قآ حرشو تقراشم
 # ينوچسکلای (ع) " يربا تسام زا هتسم یاب هک 1 ای

 ياحن حنفو میم رسکیو دلی ین هنغیضم ار تو دننکا دج

 دنیوُک یسر.من :انژ یمشيس ز اغی هپجعم داضو «یجعم

 يازاب هیون نورب" ( س) رب
 5 دم ید شب هی

 ۱ متفلاپ ( بق) ی

 ئ مخلمخ هنر جم لا قع
 یهپنا قو ید دکل اب (بق» مدیربآ

 اهراتس,ياهر اقیتعت(ف) رز متیبا

 ۱ هژایتید اپ هلول اب دز وکیو ناتسدیازسکپ  "ح ِِ (" 5 عببا

 تتفاقا نا ,ینه.لها هک يهرج نوا یفعب ی میل وا زین و ۱

 مایسب رمشیشو عیج فقیر ءای او تسآ بردم نیاو هتیوگ

 تخلر دتنس 1 يپ افکان فطنیل ام ًالطصاب « دنشحخر ۵
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 شتر اونتو کشرس لنقو هتبوتن ارد موج ا زن "۲ هک تسبهاب*

 تو ووطرد هک اهاوت :(,ع ] , رانا
 و

 مان و شت] يضكرس يسراف يازو تب ( سق )

 هداد یهکست و د نان ورظ|ینعیلبا .( "بضا ) ,



 وبا

 نزوسر دشاب هک شیئو مدزکشیتسکلاب (ع) ترپا
 يقش د غاز و کبراب رظ و

 رنوبجر«امو ازم مد فنوو یفعب (ع)  ثچربا
 رت درس متفلاب (ع) ۵ ربا

 ففش او فیرهت ابل اغینعپب )۱ ۳ اکر ربآ

 ۳ ۵ وغ

 فذومو نیر اروم ب7 رسخب (بف) دیناسریآ

 وا ینشور و
 هل میس رسکی تی دنکش د ینهاکسربا
 .هتقان یتچیه تادا دود ایسربا يسر اپ فاکو

 «ایسرب!یتعی نوک لبنسربا
 یاه هطقن ينعي تنرزهو لاخرپ پساعتفلاب (ع) شیپآ
 هزفای لاپعتسا پسا قلطم مد و هشاب وارپ ییقسو « امس

 يومد هک * تسا فنس هفرط یمه ممد انغلب * هچن افچ

 یآ و کلام نب هبزج بقلو * تسا کنلرمب هت شربآ

 هننفگبمشرب | صوبا ياجبوا تبایم هطس اوبدوب سوپ ۰

 .کلن ينعي .دیشروخ ش ربا
 و ضرب تلع پحاص و سپعتفلاب ( ع) صرببا

 ار نا يس راچب هکدشت ابکرزب رنو صوپا و ماسو ءامرت
 هلثب ضیغا و خمیوک ابرحو تسربب اتقا

 دنبوکدویجادته له او فثرک يقعب (ع) ضرپآ

 تسار وط هوکوجیه هک يه ذ يقعم شوروط ربا

 لکیف کرزب هب تسا عاطصم و
 مزیضم يا ر و فوقوم یای اب.( ف )۳۰ تفاو

 دششاب « دشرو دمو دد رگبآ هم دصب هک دنیوکام يكتس

 ين اماسو دنناوخ وین ياس بآ و هد روخ ب7 ّتسو

 حس

1 

 - هد ر وا هنک با ینعیب

 مر ۵ تزع يبو نفن ز وربا ينعي تن ربا

 هشاب هثخبم | لک اي

 رایخ اچنارد يرهت مان عقلاب (ع) ءوخ ربا
 هوک رب يس ر اغب ییتچنغپ هی وم رد دوش يم ک غرب

 // یا
 اه وک سف رط يفعب دنی ول 9 و 2 ۰

 ما .خوتفم يناثو لواب.( فقر يوک ۳4

 هگینیم ز رب رهش نآ وچ مچع ض رطا | تسیرهت

 پرعمو هننآ وخز ین هوک مدو هوکربا ر ناو نننخ امع

 عقاو هوک هبحانر د هک من تسز هوقرب او هوقرب یآ

 د راد ماهننش | بعم لعفل اب و تسا

 يبرعبو هیورایر در د هل يه ایک ( ف ) نیک ربا

 ار دوخ هآربز تسا یا ویح دنا هتفک يضعب و هقیوت هجفن [

 دیامب ای رد نا ها ره و دننک و خب تسد نوچ یشکیم

 بآ رد نوچ و ددرن دین هچر اب هننام دوش کش و

 دنیولیمو راد زروا مش و دنیچرب ار نادن زا دنا
 یه رب لبق و

 :یتیراع هناخو ناهج یبا يتعي هناخ ناسربا

 رد هک هابآ لثم ی و راذ مان ۳۳ 5 ٩ مد وبا

 ناویخ هتفک يضعب و دنیوک هخفن يب رعب و دی ور ایرد

 تن و یی تسپ د نوج هشنکسم ارد وخوا هک | رد رم تس

 دین هچ ماپ فغن امدوش کشحخ و دیآرب اب ر دا هاگره و

 مانو ینمچ ربا .نآ دهن غ [ دنا ب[ رد نوچ و د درک

 هوش نانچیف ,دنرمآ ین ] بزردارو | رکا هل تسیو رد

 هفی و قید یهترپ برو

 تسی مد ود هحرنآ يهد مات ( ف ) ن ربا

20 3 ۵ 4 
 بش دام یاوچایمض و منقلاپ ( بم ِ طب انربا

 يسراغب هن تسیيات يابير وهشم لیل کان رپ

 ایشربغ و هرقن و الط مز هقلح ( ف ) نجن ۳ ]

 هج یشو سفر و | تسرد تنفل تسدر د ی اغاهچرش و

 طی و صفر وا اب دننکاهب

 يتعم ,نیجن رواو نجنز واو نیجنربا
 بلا فحخب تغل راچرش یی او هلثم تغل هس نیا

 ۱ « دم زین

 یورز ااما یه اش درن زو ده د رد فاحص دراب يه



 ارديفعيفيحب زین عوشب او ما دنا ملک

 هدم۳ زن اهد ب7 ینعیباسارخ تب الوز ایضعب تغلب و

 نیآ

 ربا" ۱ ما

 تسات اغلا لعح تل

 تیاينهکین امز و هش می شو هنامزیتعنفب ) 9

 هاب" نادیمرد ینفرک مشح و هلاسکی هنزرئو دزادف

 « نیاز راهسب نز ورخ هد امو اکزینک, رت سکبو سج دییل اه

 ۵ ۳ توْفو 3 اکخردخو

 مشچ ت رزب طزم د هرم

 وتو پ ميدو کی ینفججی او

 هشيپه کیزصدلابو یتخلأسانرسکلاب ( ع) !دبآ
 ندرک هداشک سکلاب ( جز جادبا

 رعشون زرطب و ندروآ ونرسکلاب ( ع ) ۰ عادبآ
 راققر رد بکرم نده دنکو يراوسو درنشن دمت هادنامو سنفل
 لاهبا

 نت تغش یآ هک يل اعقیا دخ صاحخ اهن دنب زا يه ی

 و اهلدب عتفلابو ندرکدیرسکلاب ( ع )

 لی لجزا هک هنن الادبا لچ لیقو دنناوخ لادیا حنا

 دانفش دنیوگيفتعب و ينوشتمم ینلمچ کیزآ يهات ینوبتم
 درمپب نوچ نافشب زا يکي رتید ياج | هلن

 بملعتو بیلقت کعاب یما دریگبرا چاج اهنآ زا يرلي

 ه |, اوخو تسا فی اقح بیلعت و بهلقت زا دارم و نایعآ

 راوتار اشناو روغلايف فرست و فی اقح یبولت تاداع

 تسا !ادیا تیصاح داپج نی ا ملظ يطو

 موقفم )دو سر اف ياب مسکو متغلاب 1 ثتبف» ] ردیا

 نونکار کنی اواجننآ يتعيب
 ودنناب دیا يوسب پوسنم هکنا ( ع ) يدبا
 تی ن هکن"۲ تسا زخم مرشر دو دنبوت ار هشيه دی ا

 رت ,اکش] هروصقم فلابو يدنوادخ حتفل ابو درادن
 هیوم مد نز دضدرمو فورعم عنقلاب ( :(تفرب) رپا

 مزبر ناغچ ٍي یصاعربا نازا * همانر دنکس تسا ينعم نیا

 دم ازا ينعي # بانف" رب تسد رد دران هک # بّ

 دهن بانف ]ری تسد رگید هک مزیرب شیوربا ر اه هنک

 یینصنفب و تسا دنتسوهپ تشپ زا هک ل د كر و نایک هن نو

 ششیئو م دزکشینو تسار ایسب رعشر د هکرب دیلک فدارم
 دورسرسکبو دا دیش ام امر تخردو ماعطر دارتکسیاداد

 ربا

 زیر درکرازیبرسکل اب ( ع ) رب
 ندش هب ور هیناف,

 يلبو لنشرگ جشلاب چرب حیج عنقلاب ( ع) جاربا

 تسا جورب هبروپشم هک ل القا شخب هدزاودز |

 ب افشیو ی درکيماک يگهنخ م درسکلاب (ع) ۵ رب /

 نذآ د لتخ تب رشمهو ندا د گتحخ ب۲ و ید افسرف لوسر

 یخسرد یفنت ذق مد دحز او

 ندرک هبلغ رسکلابو ماک واین عنغل اب (ع)] ربا

 ندرک وب ,ندرک تسار دنگوسويسگرب ندنن دنلبو
 دیدشتب متنلابو ندرکرفسناب امیدوار یسکیح یل اعق فنح

 یو ماب خیج نآ ماگوکین يا
 ندرکن هری  نذرکره اظورهاظسکل اب ( ع) زاربا

 نر ور ه اظو

 هبوُيم اظن هج اوخ م اهبرب | ينعب (هسف) یراةاربا

 هیزو يز و, ون داب دمارب يراذربا#

 *ّیسر ددولیم هک رب برطم و
 ندانقا فقرب و خیناسرتوسکلاب (ع) فاربا

 شخبرو ينقسیايارب و مد دقانیتشا گرب و یسکرپ

 مجشاوعتمم دو جو

 نذش فریابرایس و درک شنزرسو تمز یغورب بآ

 یسکيتعب ندروآ هوفسب ار يسکرسکلای (ع) ماربا
 دم اجوراپسبر فان تخدو شرک لوامو ندروآ م

 مالکو ندرکباوقسا ار ید مه و ینق ای اقو د نایسبرب ار
 « دم" بید ينهپب زین و يعنانس)

 عبصو مات ينعي /ف) نارب را

 یسياق ياي و حوتفم لواب م فر ساناز

 دتیول میف جان 1

 برحم يسراپ ياسب اي /م فا ماشارپا

 زین زیه ف ذعب ماهرپ ام نآ و تسو مرهاربا آ
 دتناوعش

 مانو فررعم معربیغیب مان (ع) میها ربا

 تحایا به نم بحاص هک تشثر ز رز ۳ و رورس از



 تک و

 تی.
 ۱ ندزک بلط ينعب. (ع),.اضنلا
 يزيچ دا و نتفرف ارذ يزيچ هوایون (ع) راکئبا

 ۱ شتر ياج دادمای و دا دمای و ی دمسر

 نیرو ان تاکی (بفر) تا

 زد سو دانیا

  3 کن

 ندزیورق 0 #

 ندی-رت مسکپ (:ع)+ ل كاتیا

 ندرتانبسکلای (ع) انتی
 ينام دانشو ن ۵ ۵ اش رسکل اب 6 جاهنبا

 ندرل غور د يوعد مسکلاب )ِ) راهنبا
 هانکیب نزد

 ندرک هدول ۲ یتشیوخب او

 درک تراز يابلانوکسو بار ,( علامت
 یدمآ درو اعد رد یهیزرو صالخاو نو

 نالکر دارب ينعب يجا دض (ءت) -یغبا

 اهرعنو اه.دناخ عتقلاب [ع. :تایشیا

 نداهن سرب دوخ هالک رسکلاب .(خر) , .نخابتبا

 ندیرح يتغيم *(غ)) ك ۱
 مو یممزر اونا ۳ تایپ مو وهم و و مکیب عتبا (ن مو

 دوب وآارصع و ۵ زین يرشتخبم و 2 ۳

 1 ٌراهب ( ت :) نینبآ فک ۶م يایو يناقوفيان 2۳ هوومس)

 ددرف ر هپ مان

 نزیلورشپ ار بوغ
 تشذم# اتوپد من هک از میکدب تا (رو

 ۲ یوم بام تی | رد جع
 میش یستیآرشسپ او مجعا لا

 * متسور رذبزج تشک ریس هات گیامرف ي یناقاحخ

 یاری اشدابعا ي ی سنی سبز جاسک كلاضتف اه

 1 ه ۱
 اس

 ٍ ۸۵ برش اوست ورت

 * دوت لآ و هناشن يس سر اق میج و هیب  (تنف) چبآ

 ناع رازفو نارگرب تل زبنو هتابم هناشن يارب دز کاخ

 هرآ خیبا
۰ 

 بور :دنکرپ # هبوگينزوس, توب نبا ينعم ودره :لیناشم

 ون يرا هنپ دنک ار یگرزب * هاش ان رد وت مت یجمز

 ت دنیل و جات ای

 ندرت دابشيسکلای .( ع) حاچبا

 ثیحازمریدوخرا ينعب متشبن دیرجت دجبا
 ۱ مک در دم و م ۵4۲ نورجب ,سقت

 رد اسلباج یهاش داپ ۳9 ( تر لححبا

 ه.دو و[ ورق ظاقل] لا د ار طفل ير دنکش
1 

 نزعتفب.( تر یجبا
 ۰ 1 1 ت ۴ :

 ندیرلسعز ادعب هک دزاب هماچ فر ۰ نیجیا
 ناب دو هی اه رق يسو )مچ دهننک کاپ.نادب ک ۵ ممه

 1 نم 7 كرپب مرادن ۱ تر يش اوضن زوج دک ۱

 * مجع دم اچپ لب ۳۷ * تبسار ي سا میکح

 ن دب نادب هک هةیطق دبوگيناماس هننک کاپ نا هی بفرع

 ييلناهچ دچن انچ د را دن تیپب تبصوصحتو هنناکشح

 زت س ]< ۰ ب ۰ ۰ 9

 و برآ ۳و وب

 یتخاک ينعب ثجی .میچ حنقلاب (ع) تارا

 شسشن ,ایردردرسکلاب ( ع) راحبا

 اه,اجر د دط هم ياح مضب و عذقت ظب ( ع) ردعزا

 مضل ام نخی حیج هیجعم ي ان حنفب (.ع). .تاخبا

 دل دفاع

 تپس تسا ثیالو مان حقفب ( افق ) زاغحرا

 ننرک هاتوکو دننایاسرتو ناٌغم شنانکاسثکا هکاتسجر

 راشباید * کیو يم اظذ دلار و ؛علطب ان یضس

 ام] # دایب در" هد متمسو مزرآ هک # دازن يلاهتسي.درک

 مدرم زا تنی هی اط ماذ نیو نسوغاق ( بح اص

 س ۵ لوخیو ار يسک نتف ای لیتب ۰( )۰ لاعتبا"

 ۲ ندرک تبسن يايخب هب و

 هد «دنت متقلاب (.ف .) رکبا

3 0 
 ملیت هنفر يفحپب درزنانزوب ( بف ] ۳



 ۳ ابآ ۸۵

 يأج مان میشل ابو درادنرب نیمز زاتس داتدن هنب وز ابورت

 تسايهورگ مانهیض ابا و یصختمان اب دی دشتورسکلاب و

 لطابعیج  (ع) لیطایا

 يههکح مان ( ف) سوزغابا
 هجا وا هومن هک تسا ي يهتخر یا نر

 و دنک تد ایزارر ۵م" نو ریبه1 تساررفم دوب خرس لترب

 هنیولز ین ارک اب ارذ۲ تسا دیومرد

 هماج قوقوم ياب اب عتقلاب (بف) تفابآ
 زینزبس لبقو کیرابو مرقو تغس تسیا

 «دنب یتخیرگر سکل اپ (ِح / فابا

 رب هک يداش يتعيب یو لک ابا و رپ رولت ابا

 ولضفو هدنزب ولو ناف ته توق
 هشایریک

 ندنار تسایس (ِع / لابا

 ييبه اربا رد شقاب عاطفا عتقب ( ت ) بل ابا

 نون يکرت
 مریف هتشبو هورگاب هیدشتورسکلاب ( ع ) تلابا
 ينغيبدرادن دحاودک ارتش ییترسکی ( ع ) هلابا

 عیج تسا

 مد مالسلا هیلع مد تینک ( ع) دپحمابا

 دوب تشهب
 دنناب هنشخلوا دراد ينعم هسدیب ( ف.) نابا

 نابآ د امر د هل يعل اصم رومآ رمیدت و تسلکوم یه "رپ

 دوب متشه ه ام مود دوب فلعتمو دی دون عفاو نابآز ور

 جربرد تسامظعا رهن یدنام تم نآ و يسيث اس ]

 نابآ يبز تیرغ رد هچرل *دیامرف يناقاح میکخ مدزک

 ناب 7 دب رطاخ شت ز * مر طابخ هتسکش
 هدعاف بجوپب يسیش» امرهز | تسا مهد زور مان موس

 مان اب زور مان نوچ هکت سا ررقمرایسر اب دزن دک هبلک

 هکن 7 ببیسب زین ودنربیآ دیعارزور نآ هی فقاوم هام

 # ما ه درو ری

| زورمنار دار اه اش داپ
کرت باس ارفا اب هامییز 

 کنج 

 تب آ

 زوم یبردو ۵ن رب شبوخ للم زا) روا و تفای يز وریپ هدر

 لاستفه را هعب یخی ورپ و اصول بس منبزآ دعب هام نبخآ

 ورون هتنامهام زا ار زور یبآن اس راپهبراب ن ۳ اب

 ۲ هکسف ۳ هد و نتنکهدعو ۳9

 هنمان ۷3 1

 ینفک نور و در نتثورم ناعپب ) ج / تئابا

 دوب درک ادجو

 نم" ه دونسو ند وتس ينعي عید ندینابا

 يضعب نایسرابیم نا, دی ينعم دیب (ع) ياابا

 طالقسو  مضم هماج ساجزا تیالورد هک هنیوگ !, زیچ

 هنازخو

 دیس بکار يتعب  يولع يابا
 بوچ رد هک يمرک مفلاب ورتخدرسکلاب (ع) تیا

 منیاشم تلعو تشپ تلعار نآ هک تسا یتلع و دشاب يم

 نیو نوبام ار شیحاص و دتیو
 یقسکشو ندیشارت ينعيب (ع) تاتبا

 تسیا هوبملآ و هبنابعم دجبا نزوب (ع) صبا
 ی

 اراکشآ و زاغآو ندرک زاغآسکلاب (ع) ادنبا

 هیرق ۲ ر ن درک

 و يزامچ م هدیکب ء عادنبا

 راکب رایسبو يزيچ درک فرص (ع) لاذتبا

 نت زا ها

 (ع) رتبا ه هتک تسیرام و یدش ینزم ذ یب حذقلاب
 داد هشوت زادرا هن هورغ هججذاو راک نایز مد هانوکو

 نیشمز ا مراهچ تسبو هشابزیج زا عطفنم هکی مبچ مه و

 زا تعایج مفلاب هیرنب هکدبعس یبربم بقلو براقتم

 هنآ بوسنم وا دن | هی هبز

 ندرکب ع) عارمبا

 یدیدنح مينرثکلاب (ع) ماستبا
 لیس زا يداو ندشرب فکلاب (ع) اف اظتبا



 ایا

 شیعو جرغت تینب يضعب و ترایرن تینب يضعب * یاقمم

 نیا كثهرف بحاصو اور دیصق مرییس و
 هننام ناتسقرد هک هیاشو" هنفُک یاتسخ م دا, هیشچ

 دوبیکی هیشچ ود ره ب"۲ تیصاخ هک دن اب دبشچ یبآ

 زینو هیرولنا:يمو يرولنا هریش ینعی میرم و
 میرم تیصعو هاجو حالص

 ناک هزیغ لشا نوخ دو دیم نوشتن
 حس

 نوخوخرس يموناقشاعکشا ناوران بآ

 یننسم فثورو بارش لمق و تبرث ینجیب تابن میآ

 سر هرز ونو نت یّزاتو

9 
 ردیف (عز) بت
 وناتسین لاقیو ين ديلاو عتفلاپ (ع) یاب!

 و تسا با عج ناردب هیب زین و نیتعتغب ابا و ناتسوب

 هچنانچ هنیوک ار مجنا و کالفا ابا اپکح حالطصا رد

 ننیوُگعم يز انباب ينعیب ودنم ان آر عیابطو رصانع تاهما.,

 درک لارابرهش ایا * يناهابس لایک تیپ سب

 هدپه يب عنفلاب #

 ی بو حب تیر ی

 ر د هچن انچ

 نهراعخزور سا تع اب اهچ * نکش

 ۳ د * دیو لایک تسا یس سرا  یباو شآ يفعيب۰

 رس رمکت زا هک شف "۲ * دزب ابا ان دروخ بوچ .

 اه ان يسرافبو دز زاب رس رسکلاپو#

 ۴ ۵خ يارب زا هلو ور ی

 ابو # درب تک ه ز وت رطاخ یاوخزا * لفع ی

 ی رام رلکاب نوچ هی يم ین فلا و

 نویز و افگیسو اپ روش فن ام دی اب

 (ع) ها
 يدتم وهزر"7 و دیور سمز وا هجنآ و فلحخ و :هاگنآ"۲

 سیب تسیهد رسلل اب و نیمب تسیرهشژ نطو

 ناغمم ياهورکعنقلاب (ع) لننابا

 (ع) ایا
 ینشاهزباجو ندزکالالح مسکلاب (ع) تحانبا

 يزهج دین | درک ابم وب

 رعح اب دیدشت و ی ال وا عقب

 ندیناذرک دنم دوس مسکلای

  ابآ:

 رک هد عالیات یافت و )

 دننا درک حاجم ار زیچهیش

 ریو اد دوو قلاب فر تاب

 تبحایا

 وب داب ر اسب ینعی نشاب دنتشاد دای"۲ هی تتسن

 دا * زور #* ییامرذ يزحم ریما

 تسار يناف و ابرح یبدلا بیجن * تسبارخوا هلنارب

 دنا هنفگی ضعیو هیظعم هکم مانو * يناريو سریو .عنک

 تشهب راکدرک سب داتسرف * هنفُگيدس) میکح هبعک هناخ

 لعل هر ابکی توقایز ی

 * تسیامش يد امن رهز

 تشرم هتسجح شورس تسدپ #

 ناهج ایم ار نآرم, * مان د ای۲ ناخناهب ناشخر +* ماق

 ینعیب كنهرفر دو *درک يارآر ط اخ هل شتسرپ # در ياج
 5۵7 یوحخو من و بوحخ

 لوس لآ يلعم و تسیر بعم (ف) ندییادابآ

 یدمآ هدوتسو ین رز و

 ناربد ورتتدو باسحدمریغب و فلا دیب (ف) رابا
 يفعي رب رایا و هتیوک زین دجارزآ و هراوآ هک پباسح .
 یساحم

 هدنکیم ماعط رد هک يلهاوت (ع) ریزابا
 عیجم مریم دوا هب ] فر روت ابا شابا

 يدعس منبت هنشاب اجنارد مدرم سنج مش ز را هکهفیوگ ار

 ك ياشخب دبی يیم ییکسم لذ ربوترفا * ۰ خب امر ياري

 / ۰۳۱ تح 3
 بحأاضر حرص * نی ددذج یفل اقج وروچ هد تسا مزد هد

 وب روج تسیئ زا هشابآ ۵ فک * لاتیاغلیا ناوید
 تس ردرنین فلز ] یعب وأو هفاضاب تغل یباو * بکسم

 يه مش هشای] تمب یبر د اَم] هتنایوا و ش ابوا یعبب تل

 لزوئو هزوذ ينعپب اّشابآ و تفذ اوت

 راکر ور ينعهب صباعیج (ع) لجایا"

 رس تم ۵ ناب هکین اپسبر رسل ۳

0 

 ضاب ۱ (ع)



 حس

 بآ 9
 بسا دروخ ضوح

 اه و اهظاو هر وسکم يازو فوثوم راب اب وز بآ

 و پالاثو هناجخ دور و هیشچ رانک زا دوببآ۲ ندیوآرت

 دنیوگز ین باهز ار مزاب نآ قم"

 دوب يشپ ات و حیدصو بارش يفعيب هرشر پآ

 تفاحو ءذز یهچپ روس یاب اپ نوکسبآ

 يتسرذ هس رد تسیا ؟رازج مان تقورعم هاو و بجا

 ماف نوک بآ !رن7 هک هناخ دور هک هقیوط هدوب داب ارتسا

 للبهچا هک زیخ جابر دز ه هام" مزراوخ بناج زا تس)

 5 وه ۰

 نوکس بآ نوئسا ياير بار نوکیآ دور یتسویب لحم

 : اون دوپ هدش عقاو اجنار د هربرتج:نآ نوچو دننفلمم

 ناطلس نوچج هک ها هدر ۲ دنا هد رک مان نوطس ب7 زین

 «سیزج ی7 هب هتکبرثز ات اترکشل زا هافت مزراخ دویحم

 ار *میزج نآ تقو ییردو تشک يريس ایر, زور. همسر

 (قرش ( 3 اب ار لبومشربب ییعدج دوو هکترج ناب و ۱

 گیت ] در طب او لوغم رگفنل ن هم هب لیدزن تحضبم

 نوکسا يابر هبو

 ياهينشت هلپج | یر د يور.هتفرب * دیامرف يدور دانسا

 ت ینوکسب 1 ۳

 دوزفا اب دی لشخ سمزراچان تحخبر

۰  
 نآورشز اوحخ حدمرپبز #وترب وت هرم" تناد

 هود وشز ون «ردووجیر مانی يه کلر وکس ب۲ يابر دو

 هدو پنمظنيحخرفد انس آ هچز | ادچ هقیولب بم یروکس بو ,هنآ

 ۶ وکسپ ۲ يابرداث كل انکزا یر دوت *
 یر فرمت ز | تیمش ۵و ۶ یارکماتورادصق اتینل اکر د زا

 یر ادوت

 روکسب"۲ يابر د و تسیه ار هز ورهس ناجرجو ول نایمدک

 ۰ ۵م7ز ین فلا هم ربثپ

 * دیولملق فصو ردو رسح بار ينعي . هبس بلآ
 هنریکنن وچ شک #* تسم تشذ نابنچ هدروخ دمیب بآ

 ب] و يه اهس ينعي. میس پآ هتفف يضعب * تسدز متفیپ
 هاب زا تسیف رز مات یاهو

 حرس يمر يوج ينعيب . گیاقش ب۲"

 اغمم بم هی مورن نید *هنفگرعاش هلثم . کنشبآ

۲ 

 خرس يم یفعی یترکنش بآ

 سا اب فریم روش بآآ

 يفم بآ هب تراشا مین و بارش يفعي برط بآ

 بالکن يتعيب فرع بآ

 برط بآ ينعيب ترشع بآ

 ربا ياوه و فقنءهر و نار اب يفعپب مامش بآ"

 هرم ی
 ابرد ناز آ تروص بوخ نانز بقش ره هک هتیورهتخا رب
 * تسا عق او ابردت بلری هک يهوک یمادردو دنیآيم رب

 زاب دوش زور نوچ دننک يز اب

 بارش ينعب نداشک بآ

 زا ينب هدنک ارث[ بآ هک ينيمز دهب هدنکبآ

 يشعبب و هتفا کاغم نازا دی7۲ يم سمز رب هک باللذس

 دسیونيم ریلبآ دنک بآ ينعم كتهرذ
 حرثو تسیدور مان لوا دراد يقعم ود نوکبآ

 تسا يي۲ مان يضعب در تش ذَگ روکسب "۲ ۵

 يروکب7 دومن کیدرن ملقب نوچو ب7 يم مزر اوخ زا هک
 " ینیوگر ین يب7 هک تن ار ممث دوب کو هقس انشن مود هنیو

 بت[ هکيبيشنيفع ديوگیسراف ف اکرسک و دیب ریکبآ

 !مضقسل ارن 7و هی "۲ مهارف نارد ناراب

 دنورورف ابردب

 ربدغ برعو دش اب هکهعونزا نآدن] تاغلآالح ر دو هنّیوک

 يرلب ۳ ور د*هتفنعاب تغضر دي دسا میکح هنناوکزین

 دف اب يزارفأو* خابرمکی کش بر درو افش * غار یافب
 هدربورف بر دارن و هتواد نالاضوش هک يبوراج هتنام

 دتناشفیب نشد بمترت نفات تهجب ه؟ينات يب و دنرتآمب

 ينوخ کناوحرس يميعيب . حل ب۲

 مردبس نانسهول مد"تسیادیشچ ناغرم پآ
 دنربب فارطاب نآ ب۲ جام مند ترجب هک سر اف

۷ 

 دن ازیرگب و هشکب ار عام هک دوش بک هایش ماسغرصو

 زارشيحاون رد تسبه اکنربسو دنبوگز ینر اس هیشچ و
 دئو,ریسب اجن ار د دینش دسره بجر ءامرد نامدرم هک

 پاپک مروخن رکید #ن



#3 

 هلنم سی

 ادن هشخر دوشیانو يزينيفعب دوديم نادندبآ

 يعونو دورماآ هوبمزینو دب۲ تفشمو فعض ینعیبزینو
 فبط) هوم فلط مينعپبين ام اسو اولح زا یسق ور انا زا

 ادندمداصتيب اداشو تکازن زا هکد ومم رف ینعب عدم وآ

 و متسو بولعم و نوبز و تفمو د در ٌ ب" دوزی دوقنف

 فهص نوا .میسن #* تشارينابر اف ظ تبب یبا هانُگ

 *دیاشکبرامر اهندزرضح دال * تشک نادند بایار

 ی

 ودر ددرنر د هت داح * هیامرف ي مونا میکح دلناب لوک

 یادندیآ فیرحار تا اکتس.هب #* من, من هر د هذنق

 0 کت ی دروآي فيرح نادن دی * هقفایب

 ناز 0 تسد#* ینایلس تیب سیا #* وش نادند

0 

 نآ دن ید

 زینو ةانپ تلاس, .ترضح هقاضاب .تسد یدپآ

 هی ازفیب وا , هص هاجو دشاب وز | م دص شدار۲ هک نآ

 تراس ه ۵ قو م زیثو

 یآ هعرجو بارش ماج دید پآ

 هلثم یاربآ

 لیسینعی دشاب هکاجره ب7 مذُ هیهار بآ
 .يرولنا بارش ينعي زر بآ

 رد نآ و دابانک, رد تسیادیشج .دابانکر ب"
 « دب * تسار ظفاحهجاوح هکنانچ تسا عقاو زاریبت

 انک مبآ و افک * تف اب ي یه اوضن تنجر د هک يقاب يم یقاس

 ۳ الصم تشنلذ د اب

 ي,ولنا بارشيتعب یرپآ

 0 تو

 میکح دن اختر ابط وا د اد ينعم ماچ ریز ۳1

 منبطم دن * زیر يارب رسکی هتسبنایم * هتغگ يجاجز
 مدد انس میکح هنمان اروید مود#زی , ب7 ينو اجنارد

 دکناز *ربب عرچزیربآز يقسود# بوت ؟اینامو کالفارکذ

 ماکشنه مد هک دننای یقرظ موچس #* رب دکدود يبث 2 ۲ زر

 هزولزايعونمم اهچ هلنزیرب ندیبورسرب ب"۲ نآهب لس

 دوب یوّگودنا هنغز ینولد يتعيب تسن7 برعم فیربا هک

 هتشاپ ه دنک لیعتسم ي اپب7شخبر تهجی هآ

 مغ دزیس نایسراپ هک تسا يتشج مان ناریر بو
 "۲ و هنشاپ لی هکی ۳ بالکو بو هننک هام رفت

 بحاصو دنیوگ زین ناکربتو ناگشزي, بآ و نافاپ

 . دقچ سیق کولم وا يكي دوع رد هک هدروآ تلف یر اوت
 یبرد نوچ هم 7 هی هب میظع طعفو هبراب هن نآز ای اس

 دنا دنفرُک دیعارز ور یآ يداش تیاغ ز هیرابنار ابز وب
 نایمرذ زور نازآمسر یباو دن هبشاپ يم رفیدکی رب و

 مجع دالورفکا ردزين مالسا روهظ زا دعب و دنایب نانثیا

 نایب

 هلئم ناکربر بآ
 تزع تهجب هناخ ندیشاب ب7 ينعي ندز بآ

 یر ایهم

 ينارفعز يم. رز.بآ

 لاثماو یه" ای سمای لافسزا دوب يفرظ یی بآ

 امطا هنزاس يمد7۲ تماث رادقیب نآ ينالوط هک تآ

 ردو هدیناشوج "دی ودای هاو دتنکرپ مرْف بی ۳و

 ایدتناشنب نابمرد ار راهببو دنرا ذلب مایحریغو مایح

 فبط هننام تنزاسب يشوپرس نآ تهجبو هنن اب اوخب

 ار شوپ رس نوچ هکیعونب ین اب يح روس نآ نایمرد هک

 گشخ یز بآ گوش اب نورهب ضیرسرس دنهنب یآ بز رب
 ناببمرد ار یشخ هیود | هک دوب نانچ ج نو دنر 7 لیعبز ین

 میهجو رب شن ابمرد اور اپیب ودننک تاروخب اب هنزپرب نآ
 دس رهب نز بگآ و هتناب اوخب ای هنناشنب تک موکخم هک

 بقلطم نز بآ هک دبول يناماسو ن برعم فلا تکرح :



 ب ۲
 دیوگزین آر هرّکو بآ درت و باز هخ ار نآ و # يون

 ریو توارط اب يزيچ لا دراد ينعمراهج راد بآ

 دوب ناماسو تبعیج بحاص مدرم رز آ هی از "مود ب۲

 *ب وج هکناره ان للپلا هی هدوپن مظظن يانس میکح

 ار پآ رب يزيچ ره موبس ِئ ۰ مرا و

 اهغبتو ون سنجو دیر اووم و رهاوج و اه هومم دتن ام یتناوحخ

 يس ودرف میکح زآ لثم و ریشیش ورجندخ و در اک يوج

 يرادب۲ ایه * لترد ياج هچنا دیدنوا اب وچ * دیو

 يتفْلوت # * را همان لآ کرت سرب دز زب * کنچعب شدوب هل

 هشاب هبیش هک تسیها 0 اه * ای دوو امن رس. یقمت

 امرتخ فبذب

 مجنرس

 رصنخم فوثوم رای اب دیلاو عقفااب . ناد بآ

 دیآ حه ارف ناراب بورد ۶

 هری دغ بوعو دنناوخ زین ریز ار لب ار یو هریکر ارق و

 هنر اده اهننورد بآ هکیزیچزینو يآ دنو و دنزااوحخ

 دنشت هنف # یانسوب تمب یپا.تسا مود ينعم لینشم

 * شیرغ درگ باریس هک هناد هک * فییع نآ برد

 نآ دی" زا بآ ييه اس۲ يهام * دیامرف,ین ) اقاحخ ميلح

 دوش يم حیج وب نارد ه# هچ هناسمو * روخم سک

 مر هک تسا نازل هیانک رادن منچر د ۹

 در دن اپح و

 یرگنوق و يتسم يتعي رکجزد تب

 يريکیب سلفمز آ هی انک ينعي در ادزرچرد تن

 " دو ین مظن لیعپس | ٩ ايک دنیوکزبنيه "۲ بآ ياجيو دش اب

 دذز الثما غورا # کبود ۲ دوبینا هک او اب هتک, ۳

 ز ارم هچرُرلجرد * تساریجیی نب | #مطشناوخز ینلآ

 بآ بوت دار فل تسبرصب لیل # هناهن ب] رقف شت"

 * ل دز

 ۳ دن مرتو تلیدو تبمع ین یوجرتا طب

 تاذ,د ييفيب و ي ز وریف و

 تخب و لابقاو تلود ینعی  تسن يوچرهبآ

 تست تسد رپ فیالح موما دنع لحو يه هنامرف و

7 ۳ 

 دشا تلود ضقر زا هیانک . دنابن يوجر دب"۲

 :راکب یلخد زا هیافک ندرکي زيچر دهیآ

 ۱ دشاب یشخ ورق" ارگ و ندرب

 مرتدک تسناز اهیاذک . نرادن دید رد بآآ

 درادن ابح و

 ندرک«دوپبراکزاهیانک  ندوس نواهر هبآ"
 میکح هشاب هتشادن هجیتن هکدوب تبع يرما بکتزصو

 * يراد عیطدج یبیهسد ملعیب# دیاهرفورسح رصان
 # ییاس هچ «میحخ ب۲ نیاهرد

 تسار يوقعم يولوم هلثم نننوکنو اهردبآ

 نان بآ وچ # دیبوکیم ب۲ هچ توش نوافنیرد.#

 # يياپمب بفالز هیاینب

 تسد نلدب هکمی] ,دراد, ینعم, هس + تبب۵ بیا

 فنور زمنو ند,؟ کاپ اجنتسا و هنزاس وضوو هنیوش

 ثولمز گره هک کاب دهاز ينعمو یتسدکب اچ و تفاطل

 دل اساب روکسب 2 دن | هنفُآ يضعيو دوّشن يصاعم

 0 ۱ تس وضو ت 9 نش دارم را ۵ ام یلیل يربلنامچ را تسد
 نالف دنیولهچن اچ تس د توآرطو فنور هفاضا فیرطب و

 * هدوهن ملشذ ي يماظن بت دو اد تس هی" موصم و شاقن

 و دایز س هماق از یساسرب* هداده درنم ار نام هز يفتاقنب

 تفاطل زا ب7 یپ دن * يتس هب"۲ شدوب فطل رد نانچ

 هلبق دقت مای لاهج هیامرف يونعم يولوم * يتسب شقن
 يناقاخ میکح * منس دپ ۲ دشوا کشم لا ز * مزاین

 ممشهن # دراهسب هدول 7 درنوچ دن اتسپ کاپ میعن * هتفُک

 *یتنانس هی" زا لدن هنهی۲ تس دی زا

 ب" نآ دی هک فیریاو هیانت 7 ينعي  نانس ه با

 نآ و.ت اصب ۲و ناوجحیو هنز اسوضوو هنزیم تسد رب

 هد رک لایعتسا اب یروکسپ ناچسر اب دنیوُگز من رضح بآ ار

 تبسن فلاو تسدو برا تسا بک م رب هقتیپرب ودنا

 رکمو فنو,و جا ورزبن و راتسدب۲تسوا فدارمو تسا

 فم] هک مدرک شیخ یم # دیامرف يونعم يولوم دلیحو

 میکح * دنسریم ناتسدی7 اب ناتب کت * بیغ ناوخ



 ب1 ۱

 يبافصزين و رطاخ يلشر و فذو م ينعب ی
۹ 

 فاصرکف هرکف

 اجم هق يتعي فرقوم يابايودرديم هناخپآ

 هلثم ترشع بآ  بارشدپی تابارخ بت :

 نازخ نار اب ينعيب نارتخ بآ

 تکارم بآ شیب تند ابآ

 ماجو هنبکتب" هلاجب هبلاو تقلب ع اس

 تمب ییا تسا ییرم رد يق دروخخ یبورجم بآ و بر ولی

 مد * کشم دانفا گشح لنت 7 رد وچ * نریایه يايف

 ۱ * کشح بو یز روت شت 7 زا

 تاوحو تامح بآ نآ سن وکسوداضرسکی رهح بآ

 لایک تبب ییا تسا وا يقعيب یوم, ينطل ملعو يهب]

 يآ وت ظفل رد *ریضم بیغرشوت کلکرد * يناهايس

 بآ زا وا تسازیجود زا هیانکدر دیم هننخ بآ

 و و همی
 "درب فالغ سل

 ناو دشاب ایرد نایم هم رد هک هتیوک ار يکننخ وح بآ

 * دن بر اخب فلاپع دنمان زین هویزجو تساوخ يا ار

 تسمه اموچدوخای #* وخ به هی دم درم تسه هک دو

 *وخ بآ رد درد 1

 ولو هعم وآو و هیجعم ياعخ مقغب

 یممزودناب گرزب ياه ابرد

 تساوخ بآ

 نایمرد هک دنبوگار هریزج

 ةدرک مرفوراویش و هنثوک يفعب هنتساوحخ ان[ بآ هک هریزج

 ی گر نان تساوخ ب] کیب ات * دیوک يرصنع هاب

 نهج رب شرت و ه همسر رتشبیو دی بآ هک هذاودنهو هردزج

 ي هقرف يلع هجاوخ د ۵4 ز من او ف خعی و هشت اب ه گن

 نمجرپ دوز * تسکو ابیز ان تسه ناکرت ير * دیو

 تسار زین هریزج ينعم کیل * تسح پآ منرت نوچ

 فرفصتب و فیصوتب هن ميناوخ تفاضابارگا دیک يم

 پآ يفتب تسا و او يب نت تسح بآ ينعم نیو هک تشا نتآ

 هارو نوهق نشر نا ماوس

 9ترداوخ بک نمک ییدوک تف درب ٩ # میرکد امت میظعت يايود

 ۳ بّآ

 جومز:دذچ یق *تسا ریه اتهی تعمیم رد

 . تسخ يآ ی[ کیدزن دندیسر # تسجبایرد

 ۸ 1خه ینعم هلثم هلو دعم واوو اخ مثغب :توخ بآ

 ه حش هتشون الاب هیخاب

 دلو دعمواوو موینضم ياخو فوقوم ياباي روتحبا

 ملد تساوخ * هتفل ء اش هش اب بمصن لواد راد يفتم هس

 وب دم هناخبم بناج شروخب اک# دوش یعریمم خب هکات

 جن ان ی زر جا

 م یررک یو ده شام

 3 زا موهس* نیت شروخب] دید هکی م خب هنشت

 نامدرم دک هتناوخ رم يه اچو هداع هد ور بل ات رخنسا

 يدنبو عارف[ يزاقب و دنروخب ب[ اجناز ! ناروئاج

 فتا تاک

 ر اوخ نوخ ,راوخ بارش يتعي نیشنآ روخ بآ
 هاردعموارو موضم ياخرکوقومياب اب دروخب 1۳

 ناز مدرم و باود هکیناجو تیسق و بمصن دماد يفعمو د

 اجن امد هک دنیوُ ار یعض وم پبس ییدب و دن,وخ بآ اج

 دیوگ یماظن دنریگ م اقم هنچنکیو هنروح هنادو بآ

 تسار ين اق اخ میلح *دروخ بآ درکدامکی کاخ نارد *

 هه هم
 تن ی

 ی مت رد درون يك جنبه 7 ملاع همت

 .تسا يراجم نیا تامح بئآ يفعي دیشر وتح #۲

 ث اناومح نتابح اتکحت در ِ_ِت بسم و ذ ر او لیبتزا

 تسا سقن موهظ ظفایو تسا حور يلجت باقف و

 . شوخ بآ نایه تفاضای " ندروخ شوخ بآ

 شفای تحار و ندوسآ گوقویبو
 ياج زه هک هشاب ینیمز فوقوم ياب اب رخ تا

 اهکنهرف زا يضعب ردو هی رب بآ هننکب کدنا ار یآ

 بوک ياهتوا دوش ینلب هک بآ جوم شعب ردو بآ نایغط

 مونق هلماد یردناو * يوت مونزی» بآ ییرهنا#



۷ 

 ۱ ۷ رم ممتش
 ۱ ۱ با ۳

 تقربذپ بو هشت دساف هوبم افیوکس و ار مضو هیجعم

 يازب لا ذلدب يريگناج هچنانچ تسخ ب۲ فدارم

 تسوا تافیعصت هلپج با و دیایب هچنانچ هتفُل هپجعم

 یفو او هتتقو ندناشنورف ندهز شتآرببآ

 افورعم ِ گنر يس راف ياب متفو مسکپ تر

 تسا هربزج تآ دار دو یتیوکز بن زیزرا ۳

 دور <راتک مود حق و لوا " اب روگسپ نیرببآ

 دزیر نوریب بآ نازنآ هراب مدرهودشاب يل اخ نریر هک
 حمش هشاب نداد ببرق نا هیاذک ی ۵ يزپ ات

 نآوت بآ هک * یاد ۳ *ییام ی

 کاحنه دابزا هرکی * یٌلقهئسپ باب رتشت۳*تسار ينول

 دیهع هجارحخ هشاب هشیبت یا هی انک وا

 ناشنپمع
 ۳ تو 13 مغب بآ

 ينات احخ میکح دوب بکوک رنا. هیانک 017 بآ
 ب۲ هدز شن" * ارنارغخ] شکن اپکتسا حیص * تساو,

 # زرن ارکیپ

 يلخم لنعلا فلطم ينعب ..ندیوخ ماجلیب بآ

 ندوین عبطا اب

 هلثم ندروخ م انکبب بآ

 نآ بلقز *هیو ]9 يل دوم رد رک وب (یمحات بآ

 بآ رنهش شتبمه زا هک *"تحخاتب یینند يوس یاذچ

 * تعات

 و هنسیا اب دننز يو رب گناي را دنّیوگیم هک ناتسرهق

 ۱ داد ۳ نادر اب رگید دوش انب در نآ نوج

 نا هر لاس تفه هک تسیا ديننچ دودپم هبربت 8

 واهنادن يسک اد ژج نتتبپس و کش لاستقهو دش اب

 بو یاتسرمت پبآ هک هسرم رط خب دیو لقهرف بحاع

 ناوازا تسیا هبصق هبربتهچ ه دزکوسواو دش اب يکي هبريت

 ن رود کج ات

 ناویحبآ

 /احس

 ابا

 تا هبرپت و انسرهن لآ پره و تسا یبارمغ ناتسرهتو

 هک روجيم ناقشاع لنشاو نت هداب رفعی لنت بآ

 یی"۲ هو دنا آهک شنج بآ و هنیوگز ینمات کش ا
۳ 

 دبوک يک انسدنروخبآ نادب هکيماج هماج بآ

 هماخ لضف لا هبعک * تسوا هماج بآ بلا مزمز *
 دنوآ هماج يفعيب يييشارب ارد و بارش دنو۲ و تسوا

 ۱ ۵۸7 زین

 يادنا ياذغ حوتفم ممجو فوقوم راباب | ارج ۳

 یندبسر زا شیپ هک هتیولا رم

 تسا عونپم ندروخ راهنرب پآ هکارچ دینتون دنن اوت

 اهعتنهرف رکب دو يدنهرس داد هلا الم تكنشرف ردو

 ب ات دنروخب اه ماعط

 رویط شوحوو يربو نج و يمذ"۳ل ًاروخ ه1 تساموقرم

 1 اک انهع 2« ۳1

 تسا تبصمو فشعر | هب فک زین و بارش مارح بآ

 دنا مورعم وزا ناههاز هک داغ از1 مارح بی کیت

 ل لوا ینعم فن اومدر ۳۹ فطا جم ۵ربحت اینجا هیوپلایفاذک

 * تساوحز ابز ور درب دن هنرص هک سرت * هنفُکظف اج هج اوخ

 ۶# ام مار رح بن "۳ عمش ل الح نان

 نآ با هدره تایلظرد تسیا هیشج ات ۱ رحح بآ

 ی بلطب ردنکس ناطلسو هشکب تامح لواطب دروضب

 يا. ناشیامشچزاز

 :دیمانو بیبعن ییاجنازا ردنکساو دینادرک یقخم یلاعت

 هیچ زا تیانکت امح بآ اکل اس مالطصاودو هتل اب

 اب و هان دروحخ یزآ بآ ک لمس و دیش

 .مودعم زگرهوا دشچب نازا دکرش هک تسا تیحمو فشع

 :یتنکیل بقا وقعم نه دب تراشاز ینواهدرگن يناف و

 .تشع ناکلاس حاللطصابو فورعم تاوبح الوآ

 وا ماکو قوشعم یهد اعش حالطصا هب و يهلا تبعامو

 نایسراپ تایح بی نعبديلاوختفل اب

 هتسا نزوب ناویح هنرگو نا هدرک لايعتسا اب نوسکب

 :هنبوکز هنر بآ ار نو



 سر

 کی ذجبا باسعبو يجت فورح وا فرحافّلا |

 ایب يفعيب نادم7ز ا ممادغیص (ف) "۲

 جوهر ينعيب مود ففورعم 4 دو | د ينعم هس (ف) با

 تفص رد يونعم يولوم ه دس ۲و ریو ترع و هاج و تورو

 اورز هات # دنارب لزنم لپچاتر نوس رب * دیامرف سیلاب
 راک دهه يا * هنفُکينزوس میکح* دنا يب] رظنرد

 موم ت باوص تسر ۵ وتیاو هپش ی و ۲# فتوریوت

 ۷ 1۱۳ و

 هرجت با اب 3 د وین مظ ورسح رجما هنیوکاو شوم ورغرط

 ر)ید بآر ب ییجزهر د ار هزبش ننکیمزب رس يوسر زا
 باب یبرد ابرد بلا یدزعرت * نیولبموا مه « دنکیم :

 مه دزابد اممانیمو, نابزبو * بآ[يکب سییایب مالسا دیه .

 هام یمّجخ بشب دوسب *تساز ینرفسا فیس اسا تسا

 باقر دنام ان مو 9 داصو دوق ببمن مویس# ام

 و صا اخ بارش و حور و يزبتو برفقع رد لیقو دساحوبر

 ه دم ]زین فیرط ينعيب الضفلا هیوم رد: ۷

 يسر اف هضاکاب دبلاو حنفل اب. گنر شتآ ب۲

 کنر خرس بارنت ينعي
 خرسيمو نا ان ب۲ ينعب ياز 5 بل

 مپ سس سیب 3

1 

 ۱ . میحرلانیحرل دل
 یو

 حسب

 ب۲

 سفن يان گنت * ی اهد ييوسدور ه دی دزک « درب شت ۳ بآ

 تساعبص# هلو می دنیرب یر جومزآ
 اسارت شکن اپک

 ۴1تا مب پآ هد شن #*

 دن مرت پابو ۸ بضغوروشرد» دش شنآ ب"آ

 ننوخ کبنا او ماف لعل هداب ينعب ءاهن شت" ۲ ب"7

 نوخوا فشع ناکن دزپغ گاو
 . زین بارتزینو يناوغ,ا بارش دوخيم.

 : خرس يمزینو امن یمورولنا يم رهحا ب۲

 ۱ هلثم رذآ بآ
 رینوج کتاو تکنر خر يم يفعي یناوغرا ص7

 د درک ب7 روزی هک ایس7 نآ ابسآ بآ

 بارفت ينعب روت اپ

 نوخیسراف فاک اب دیلار دوو كترد اب بآ

 ينوح کش و

 ناقشاع کشاو نوش ..تكنرید اب ب۲

 لباک تافاضمزا تسايعضوم مان  ناراب بت

 تسیه اکخ مس مه نآ هد نارابهس هجاوخ يحاونر د

 * تسا ناراب ب7 لب اک شوح ياجهچرا * هتفْفرع اش

 * تسا ناراب هس هچ او نبمرن يور تشپب

 دتنا يم در د دک ي درس هوشجم لدب بآ



۲ ۳ 

 بلک ز اهسیلا يزعم ناگیادخ مکح و تناعاب هرسال السا

 تاعللالح و تاعلل |! بکنم و تاغللا فشک و لضافال آر آدنم لثنم و ربنعم

 نا دنمهرخز | هوشن يجنرو یفیلکت تغل ندروآر برد ارنویش نیا ن ابل

 یطزب رمان و يبعاغ تار اعتسا ياسياو داریا و تارابع ءاشنا و امار ددکد راد

 هنیاپنن ملکو اض ایل | ییت | عبمر ۵ ضحعتنو هبارنآ جو کج همب از شیوخ یارآ

 هنتنرث اپطقن . هننکن طخ شاطخ نرایکب . . رظن له ۲ شیپ هبدی 7 هچره

 ييصاوغر باسحیب هش ناج ول ه لابو. بابک م ۵ رک کف شن ]نرج

 باتکزا اه طافلا ,دروآرب , فیرط بوصاز مه وبن مهار بقیبع ياهرهب

 هشدب عفن ارت ر وان «هکسننیاکت سا ییقغی» باتنآ زا نشور شم درک قر

 راک های ۵ وب تفت از نارج» زاک هرکز | تسا بیما نیایل او رنهو لبضذز ۰

 نیبه ترطف های يتكي» ,نکرون هناخ يرا وین: ننکرو۵ نیابلاط ل ه ل ابو

 رثأ يربک روت عرصم بغرچ رجب + .دوب سکیب زار نیا دروآ ءرح ۱ توب:سپ
 م ایت | ":ربخ ييب الو دلم از ازمون لان هکر اب رد هکر نی | وج تشک

 يوبنل | ةرجه خیر ان ز دهسر | دن لاسوهمز | « درک یر ات شهوژپ دربخ



۳۹( 

 یرولا فهک ی جهلار دب نیبنلا متاخب نیس نیل | بس ات رضح تنتزالاو

 ملس وهلآ يلع و هیلعهللا يلص يفطصبل | ندیم بیل و ال ارو ایغضال | مااسا

 تعلخ نیکیت ور ازع ادصب نیزنآ ناپج ياهخ مک دی ۵ .هنتناس .نال وج

 تضافا لاق و هتسارآ شکاپ تماقب ار نیل اعلا :هتبح ر الا اک انلسرر | ام

 يارايهتحناس هر او شتااش ال وب ار ک النالا تفلح ال انکال ول لانماالاانم

 بانج زا دم"آ ,سیوا مات تسا .اجک رو قم و تساا ارک یر الروج
 بش فصو .لایگک هنش انصنت انا وز سا ین و ماگ .لالحل اوذ

 هتشک وا مرش ر ۵ نابز ود کلنک هکن از مقر مزاس اجک ات ار شی هرگ
 تسد هک تسین ين اياش ار سانش انردق سانشن چیه سم لال تسا

 تباجا ييانعب ار ساوح تشکنا و منز تل اقث رپرما نیدا.یمادب تلف

 مش اب ناسللا عوطقم يلاخ را رو يبناا راد هژ ره اهکنی ارج ملک نیکتر

 بجاو ياعدبب مرجال م نوک تشم هاب تن" ریيد او نیزا هکنیا ز | ریغو
 لاخ سروغ ناکمرترب ناشالارو ن ایا دخ نوچ زنا ۵رپ یم نضرعل#
 مولعز !ار هل ابقا ۱۵ بجاصرین وج تب رب بفز وج رس ب امج نااسکییب

 هنلتخم تاغل مارختسا ر ه و دبس رب يت او هرب ,یس ر اف و يبرع
 نکلا ناهبچه هدنب يزو ر داد تسه یت اک يق و ۵ مولع ره

 ناوخ نایاب ر هلو زا .يکب هک ۱ ر .ماجنارس ,يب ی ابز

 رادصا ناشف ار ه نابز زا هتنآ.د بلطروضحب تسا لایک بابرا لاونو لب
 فالنخا ترچ لس تاغل تک راا تل رارب ر۵ هکدند وین الاو مکح

 تسد يدادتماويربخات رفکا فووح ریخاتو مباهقت بوبع يضعبو بیترت
 ييباتکه کت سا بجاوو مزالارایش ده درنیمربزع تاتو ا عیضت نازاو دهدیم

 مجعو برع ن ابز هل وا دنم رهغ و هل وا دنم هربغو يسراف و يبرع تاغلزا

 ه دنب تر وصنیرد هه بیتررت ی. فورح بیت رب تساعتا و



 یو یو و ید ی دو تب
 < سو مج بم# ) ۳ [۳ رد ّچ

 ازت ۱ .ی کت اغفصزآ ث دید ع ) اه (ن ور از داسپیچ نایت لات * هام ی و اگضزنم نتح
 رگ

 ۱ ار یر ها رنارش 3 و تاالاپد ت ۳ رددو کن راس نم

 را
 یر یا یی یاسواس

۱ 

 ی
 ی

 ی رب تب او مان علبص رت و» در رک تعی ۵ و یسوآ نااشزاد مد نخباص اتمرک هل یا زک :نناستا یون ی یتنیرک هنخاس زر

 عروس رییس ناله ین هه بد

 ی تر هدق نایجتر ۵ و دن یش تکنل ااب شیاان عیسّو هین يا دلم او کسی وسیعر | رس | ييانک , دقع هک فس و رج هک
۱090-۰۳ 

 تسسناجازم رم یفبصن ک ارد اریف اصع و ناتر طخ تسی,یر ایبل | کیعض
 بک هدنلب مد افیعص ناسن الا فلخ لوت دوجو اب.هک ثسیزیبت يب يمذ 7 ن ایعبط

 نمک یره يد
 شن دیجنس نآ ون يم نجتسن رکک ز ونکر یتسیت نیکمس ن اچ "7 ييل اهت دبحرف وج میبد آ نیرب شرع *

 يانت ميوشت هلحار ی اگر ۱ تیشرت
 ۳ رد یر اجابت ته وایت يارصته هان مبنا و اب یوم ار ایا لک هد ۵ ین مدرب شب ابتس



 هک ی سر انّژ یبرع تعلاب

 ثسا یسر ان ن ابرپ نآ ينعس نایب

 بئکرثکار د دکييكرت ياه ظانل ارب لایتنم

نسلا ي امننهرنلص از ادنیآ يمر ۵ یبرع و یسراف
 ه

 رهلجوونبرب فزوجرشمح اصتس اب دمنهن اپلاعو و دشهنتخاس هر وک دم

 ردر۵ یسراف یخ نابلاط هداغتساربانب بحاص

 هنکلکر شر ۵ لوا هلج دن هویت فیلات دلج

 هیاچ ین اتس و دنه هناخ هپاچب

 يوسبع ۱ ۸۰٩ هنس دب درگ

 يرتچ9ف ۱ ۲ ۲۰هخسکباطم
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